ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ
ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ

ՈՐՊԵՍ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԶԵԿՈՒՅՑԸ
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կառավարման մարմինների միջանկյալ սույն զեկույցը ներկայացնում է`
¾

Բանկի բիզնեսի արդյունքերի և զարգացման իրական պատկերի նկարագիրը,

¾

կարևոր դեպքերի նկարագիրը,

¾

Բանկի հետագա հնարավոր զարգացման նկարագիրը հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի

համար։
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Ակտիվներ
Հաշվետու միջանկյալ ժամանակաշրջանի ավարտին Բանկի ակտիվները կազմել են 66,971,315
հազ. դրամ, որոնք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, աճել են 24,771,731 հազ.
ՀՀ դրամով կամ 58.7%-ով, իսկ 30.06.11թ.-ի համեմատ նվազել են 1,395,758 հազ. ՀՀ դրամով կամ
2.0%-ով։
Նշված ժամանակահատվածների համեմատ հաշվետու եռամսյակի ակտիվների մեծության
փոփոխությունները բնորոշ են ֆինանսական տարվա նշված ժամանակահատվածի գործարար
ակտիվությանը։
2011 թվականի 3-րդ եռամսյակի ավարտին, նախորդ տարվա 3-րդ եռամսյակի համեմատ,
Բանկի ակտիվների աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել կանխիկ դրամական միջոցների և
ՀՀ կենտրոնական բանկում հաշվի մնացորդների` 6,928,687 հազ. ՀՀ դրամ կամ 92.5%,
հաճախորդներին տրված վարկերի և փոխատվությունների` 11,403,175 հազ. ՀՀ դրամ կամ 48.3%,
վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների մնացորդների` 1,947,242 ՀՀ հազ. դրամ կամ
39.5%, ինչպես նաև բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների
(3,812,190 հազ. ՀՀ դրամով կամ 91.5%-ով) աճով։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում, նախորդ եռամսյակի համեմատ, Բանկի ակտիվների
նվազումը հիմնականում պայմանավորված է եղել կանխիկ դրամական միջոցների և ՀՀ
կենտրոնական բանկում հաշվի մնացորդների` 2,841,512 հազ. ՀՀ դրամով կամ 16.5%-ով, և բանկերի
և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջները` 2,863,816 հազ. ՀՀ դրամով
կամ 26.4%-ով, նվազմամբ:
Միևնույն ժամանակ, աճել են հաճախորդներին տրված վարկերի և փոխատվությունների
մնացորդները` 2,859,314 հազ. ՀՀ դրամով կամ 8.9%-ով և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական
ակտիվների մնացորդները` 1,190,785 հազ. ՀՀ դրամով կամ 20.9%-ով։

Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ
փոխատվություններ
Հաշվետու

ժամանակաշրջանի

ավարտին

հաճախորդներին

տրված

վարկերի

և

այլ

փոխատվությունների մնացորդները կազմել են 35,033,406 հազ. ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա
նույն ժամանակահատվածի համեմատ, աճել են 11,403,175 հազ. ՀՀ դրամով կամ 48.3%-ով, իսկ
30.06.11թ.-ի համեմատ` 2,859,314 հազ. ՀՀ դրամով կամ 8.9%-ով։
2011թ. 3-րդ եռամսյակում Բանկի կողմից տրամադրված վարկերի աճը պայմանավորված է ՀՀ
տնտեսության ակտիվացմամբ և սեզոնայնության գործոնով։
Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տրամադրվել է 20,251,052 հազ. ՀՀ դրամի վարկ, իսկ
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ընթացքում` 15,473,216 հազ. ՀՀ դրամ։
Բանկի տրամադրած վարկերը սպասարկվում են պայմանագրերին համապատասխան և
գերակշռող մասը դասակարգված են որպես ստանդարտ վարկեր։ Այս ցուցանիշը վկայում է
վարկային ռիսկի կառավարման բարձր մակարդակի մասին։

5

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին Բանկի վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական
ակտիվների մնացորդները կազմել են 6,879,589 հազ. ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածի համեմատ, աճել է 1,947,242 հազ. ՀՀ դրամով կամ 39.5%-ով, իսկ 30.06.11թ.
համեմատ` 1,190,785 հազ. ՀՀ դրամով կամ 20.9%-ով։
Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

Բանկի

կողմից

պետական

արժեթղթերով

կատարված

գործառնությունների ծավալը կազմել է 23,496,836 հազ. ՀՀ դրամ` նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածի 19,707,402 հազ. ՀՀ դրամի դիմաց։

Արտարժութային գործառնություններ
Հաշվետու ժամանակահատվածում Բանկի արտարժույթային գործառնությունների ծավալներն
ըստ արտարժույթների կազմել են.
ԱՄՆ դոլարով գործարքների ծավալը` 150,846 հազ. ԱՄՆ դոլար,
ՌԴ ռուբլով գործարքների ծավալը` 1,226,959 հազ. ՌԴ ռուբլի,
Եվրո գործարքների ծավալը՝ 68,442 հազ. Եվրո։
Վերը

նշված

արտարժութային

գործառնությունների

արդյունքում,

հաշվետու

ժամանակահատվածում արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտը կազմել է
112,798 հազ. ՀՀ դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 65,332 հազ. ՀՀ դրամի դիմաց։
Արձանագրված

աճը

պայմանավորված

է

նախորդ

տարվա

համեմատ

արտարժութային

գործառնությունների շուկայում գործարքների ծավալների և տնտեսական ակտիվության աճով։
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Պարտավորություններ
Հաշվետու եռամսյակի ավարտին Բանկի պարտավորությունները կազմել են 55,264,022 հազ. ՀՀ
դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 22,969,761 հազ. ՀՀ
դրամով կամ 71.1%-ով, իսկ 30.06.11թ. համեմատ նվազել են` 1,972,963 հազ. ՀՀ դրամով կամ 3.4%ով։
Նախորդ

տարվա

նույն

ժամանակահատվածի

համեմատ,

պարտավորությունների

աճը

հիմնականում պայմանավորված է հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների` 17,088,998
հազ. ՀՀ դրամով կամ 78.8%-ով, և բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպութունների նկատմամբ
պարտավորությունների` 5,735,289 հազ. ՀՀ դրամով կամ 57.3%-ով, աճով։ Ընդ որում, նախորդ
տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային
ավանդների մնացորդներն աճել են 4,661,678 հազ. ՀՀ դրամով կամ 67.2%-ով։
30.06.11թ.-ի համեմատ, պարտավորությունների նվազումը պայմանավորված է հաճախորդների
նկատմամբ պարտավորությունների նվազմամբ` 3,576,812 հազ. ՀՀ դրամ կամ 8.4%: Միևնույն
ժամանակ, ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների մնացորդներն աճել են
462,416 հազ. ՀՀ դրամով կամ 4.15%-ով` կազմելով 11,603,540 հազ. ՀՀ դրամ։

Կապիտալ
Հաշվետու եռամսյակի ավարտին Բանկի ընդհանուր կապիտալը կազմել է 11,707,293 հազ. ՀՀ
դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, աճել է 1,801,970 հազ. ՀՀ դրամ,
իսկ 30.06.11թ. համեմատ` 577,205 հազ. ՀՀ դրամ:
Նախորդ

տարվա

նույն

ժամանակահատվածի

համեմատ,

ընդհանուր

կապիտալի

աճը

հիմնականում պայմանավորված է չբաշխված շահույթի աճով` 1,698,415 հազ. ՀՀ դրամով կամ
70.3%-ով։
30.06.11թ. համեմատ, Բանկի ընդհանուր կապիտալի աճը հիմնականում պայմանավորված է
չբաշխված շահույթի աճով` 611,959 հազ. ՀՀ դրամ կամ 17.5%։
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Եկամուտներ և ծախսեր
Հաշվետու եռամսյակում, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, Բանկի
տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներն աճել են 581,878 հազ. ՀՀ դրամով կամ 54.6%-ով` կազմելով
1,647,104 հազ. ՀՀ դրամ։
Բանկի տոկոսային եկամուտների գերակշռող մասը բաժին է ընկնում վարկային ներդրումներից
ստացված եկամուտներին (1,159,654 հազ. ՀՀ դրամ կամ 70.4%), պարտքային արժեթղթերից
ստացված եկամուտներին (146,599 հազ. ՀՀ դրամ կամ 8.9%) և Ռեպո համաձայնագրերից ստացված
եկամուտներին (252,080 հազ. ՀՀ դրամ կամ 15.3%)։
Հաշվետու եռամսյակում, Բանկի եկամուտների կազմում կոմիսիոն և այլ վճարումներից զուտ
եկամուտները կազմել են 177,554 հազ. ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի
համեմատ, աճել է 57,517 հազ. ՀՀ դրամով կամ 47.9%-ով։
Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացվում է հաշվետու եռամսյակի և նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածի Բանկի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը։

2010թ 3-րդ
եռամսյակ

հազ. ՀՀ դրամ

2011թ 3-րդ
եռամսյակ

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

1,065,226

1,647,104

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

(401,000)

(629,460)

664,226

1,017,644

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

156,379

235,711

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

(36,342)

(58,157)

Զուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտներ

120,037

177,554

Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից

128,332

181,733

6,714

25,695

(45,112)

(88,035)

(348,860)

(473,212)

(89,468)

(119,462)

Շահույթ/(վնաս) հարկումից առաջ

435,869

721,917

Շահութահարկի գծով ծախս

(76,568)

(109,958)

Շահույթ հարկումից հետո

359,301

611,959

Զուտ տոկոսային եկամուտ

Այլ գործառնական եկամուտ
Զուտ
մասհանումներ
պահուստներին

ակտիվների

հնարավոր

կորուստների

Ընդհանուր վարչական ծախսեր
Այլ գործառնական ծախսեր

Հաշվետու եռամսյակում Բանկի տոկոսային և նմանատիպ ծախսերը կազմել են 629,460 հազ.
ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, աճել է 228,460 հազ. ՀՀ
դրամով կամ 57.0%-ով։ Ծախսերի զգալի մասը բաժին է ընկնում հաճախորդների հաշիվների դիմաց
վճարված տոկոսային ծախսերին, որը կազմել է 469,205 հազ. ՀՀ դրամ։
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Հաշվետու եռամսյակում, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, Բանկի
ընդհանուր վարչական ծախսերն աճել են 124,352 հազ. ՀՀ դրամով կամ 35.6%-ով` կազմելով 473,212
հազ. ՀՀ դրամ։

Շահույթ, շահութաբերություն և շահաբաժիններ
Հաշվետու եռամսյակի արդյունքներով, Բանկը ձևավորել է 611,959 հազ. ՀՀ դրամի շահույթ`
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 359,301 հազ. ՀՀ դրամ շահույթի դիմաց։
Բանկի գործունեության շահութաբերության ցուցանիշները (տարեկան հաշվարկով) կազմել են`
ROE (կապիտալի շահութաբերություն)` 21.3%,
ROA (ակտիվների շահութաբերություն)` 3.5%։
Հաշվետու եռամսյակի 611,959 հազ. ՀՀ դրամ շահույթի ձևավորման արդյունքում մեկ
բաժնետոմսին ընկնող շահույթի ցուցանիշը (EPS) կազմել է 513 ՀՀ դրամ շահույթ` նախորդ տարվա
նույն ժամանակահատվածի 301 դրամի դիմաց։

Ծառայություններ և հաճախորդներ
Հաշվետու եռամսյակում Բանկի վճարահաշվարկային գործառնությունների ծավալների աճը,
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, որն իր արդյունքներով արտացոլվում է
կոմիսիոն և այլ եկամուտների տեսքով ստացված եկամուտներում, կազմել է 79,332 հազ. ՀՀ դրամ
կամ 50.7%։
Վճարահաշվարկային գործառնությունների ծավալային աճ ապահովող ծառայություններից է
հանդիսանում

կոմունալ

վճարումների

հավաքագրումը,

որը

նախորդ

տարվա

նույն

ժամակահատվածի համեմատ, աճել է 229,025 հազ. ՀՀ դրամով` կազմելով 830,356 հազ. ՀՀ դրամ։
2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ Բանկի ակտիվ հաճախորդների թվաքանակը
կազմել է 134,228, որը 2010 թ. սեպտեմբերի 30-ի համեմատ աճել է 47,895-ով։

Վճարահաշվարկային գործառնություններ
Չեկեր
Հաշվետու միջանկյալ ժամանակահատվածում Բանկը շարունակել է իրականացնել չեկերի
տրամադրման և սպասարկման գործառնությունները։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Բանկը
տրամադրել է և սպասարկել 115 հատ ճանապարհային և բանկային չեկեր։
Երաշխիքներ
Հաշվետու միջանկյալ ժամանակահատվածում Բանկի հետ համագործակցող միջազգային
բանկի առևտրի խթանման ծրագրի միջոցով տրամադրել է 2 հատ, 71,941 Եվրո գումարի և 1 հատ,
300 հազ. ԱՄՆ դոլարի երաշխիք:
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Միջազգային դրամական փոխանցումներ
Հաշվետու

եռամսյակում

միջազգային

դրամական

փոխանցումների

համակարգով

փոխանցումների ծավալը կազմել է 58,508,870 հազ. ՀՀ դրամին համարժեք գումար` նախորդ
տարվա նույն ժամանակահատվածի 37,052,887 հազ. ՀՀ դրամին համարժեք գումարի դիմաց։

Պլաստիկ քարտեր

Հաշվետու եռամսյակում Բանկի ակտիվ գործող պլաստիկ քարտերի թիվն աճել է 11,976 հատով,
որից 10,378-ը բաժին է ընկնում ArCa վճարային քարտերին, իսկ 1,602-ը` Visa Card և Master Card
միջազգային պլաստիկ քարտերին։ Հաշվետու եռամսյակի ավարտին պլաստիկ քարտերի քանակը
կազմել է 75,672 հատ։
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Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ
Հազ. ՀՀ դրամ
Ցուցանիշի անվանումը

2010 թվ.,
3-րդ եռ.

2011 թվ.,
3-րդ եռ.

359,301

611,959

9,695,124

11,393,561

3.7

5.4

359,301

611,959

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն

42,518,495

68,483,820

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA), %

0.8

0.9

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո

359,301

611,959

Գործառնական եկամուտ

919,309

1,402,626

39.1

43.6

919,309

1,402,626

42,518,495

68,483,820

2.2

2.0

42,518,495

68,483,820

9,695,124

11,393,561

4.4

6.0

664,226

1,017,644

34,372,993

55,274,088

1.9

1.8

1,065,226

1,647,104

34,372,993

55,274,088

3.1

3.0

401,000

629,460

26,542,592

39,236,415

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո
Սեփական կապիտալի միջին մեծություն
Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE), %

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո

Զուտ շահույթի մարժա (NPM), %

Գործառնական եկամուտ
Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն
Ակտիվների օգտագործման գործակից (AU), %

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն
Սեփական կապիտալի միջին մեծություն
Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր (EM)

Զուտ տոկոսային եկամուտ
Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն
Զուտ տոկոսային մարժա (NIM),%

Տոկոսային եկամուտ
Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն
Եկամտաբեր ակտիվների եկամտաբերություն, %

Տոկոսային ծախսեր
Պարտավորություններ, որոնց գծով կատարվում են տոկոսային ծախսեր
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1.5

1.6

359,301

611,959

1,192

1,192

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS), ՀՀ դրամ

301

513

Սպրեդ, %

1.6

1.4

Ծախսատարություն այն պարտավորությունների, որոնց գծով
կատարվում են տոկոսային ծախսեր, %

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո
Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը, հազ. հատ
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Բանկի հետագա հնարավոր զարգացման նկարագիրը հաջորդ հաշվետու
ժամանակաշրջանի համար

Հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար Բանկի հետագա զարգացման խնդիրները և
նպատակները պայմանավորված են Բանկի հեռանկարայաին զարգացման ծրագրով և Բանկի
տարեկան բյուջեով սահմանված նպատակային թիրախներով և չափանիշներով և դիտարկվում են
հետևյալ ցուցանիշների աճի մակարդակներով.
• Բանկի ընդհանուր ակտիվների մնացորդների շարունակական աճի ապահովում`
հիմնականում վարկային ներդրումների աճի հաշվին,
• ժամկետային ավանդների մնացորդների և ցպահանջ ավանդների մնացորդների աճի
ապահովում,
• Բանկի հաճախորդների թվի շարունակական աճի, ինչպես նաև սպասարկման որակի
բարձրացման արդյունքում նախատեսվում է ստացվելիք կոմիսիոն գումարների աճ,
• վճարահաշվարկային
ծառայությունների,
այդ
թվում`
պլաստիկ
քարտերով
գործառնությունների ծավալման նպատակով նախատեսվում է ընդլայնել համագործակցող
կազմակերպությունների շրջանակները, ավելացնել Բանկի քարտապանների թիվը, որի ապահովման
նպատակով կավելացվի նաև ATM-երի թիվը և տեղաբաշխվածության մակարդակը,
• նոր մասնաճյուղերի ստեղծում ՀՀ այն տարածաշրջաններում, որտեղ Բանկի մասնաճյուղերի
ստեղծումը համարվում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող և Բանկի զարգացման համար
անհրաժեշտ քայլ,
• եկամտաբեր ակտիվների ծավալների աճի հաշվին տոկոսային եկամուտների աճ,
• Բանկի կողմից միջնորդական և վճարահաշվարկային ծառայությունների աճի հաշվին ոչ
տոկոսային եկամուտների աճ,
• վերը բերված ցուցանիշների աճի դեպքում կարձանագրվի նաև զուտ շահույթի աճ։
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