Յունիբանկ ԲԲԸ 2018 թվականի գործունեության վերաբերյալ
Յունիբանկը դինամիկ զարգացող իննովացիոն բանկ է, որը շարունակում է զարգացնել իր
ռազմավարական կարևոր ուղղությունները, այն է` մանրածախ բիզնեսը, աջակցություն փոքր
և

միջին

ձեռնարկատիրությանը,

ներդրումային

ծառայությունները:

2018

թվականի

ընթացքում բազմաթիվ աշխատանքներ տարվեցին խնդրահարույց պարտավորությունների
ծավալի կրճատման և ակտիվների որակի բարելավման ուղղությամբ:
Բանկն իր առաքելությունն է համարում նպաստել Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսության
ֆինանսական

զարգացմանը, իր հաճախորդների, բաժնետերերի և գործընկերների
վիճակի
բարելավմանը,
ինչպես
նաև՝
որակյալ
ֆինանսական

ծառայությունների նկատմամբ հասարակության պահանջարկի բավարարմանը:
2018 թվականի կարևորագույն իրադարձությունները
- Հաշվի առնելով ներդրողների զգալի հետաքրքրությունը պարտատոմսերի` որպես
երկարաժամկետ և բարձր եկամուտ ապահովող գործիքի նկատմամբ, 2018թ.
Յունիբանկը թողարկեց և հաջողությամբ տեղաբաշխեց դրամային և դոլարային
անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր` համապատասխանաբար 10% և 5.5%
տարեկան եկամտաբերությամբ, 24 և 36 ամիս ժամկետայնությամբ: Թողարկման
ընդհանուր ծավալը կազմել է 1 մլրդ դրամ և 10 մլն ԱՄՆ դոլար: Պարտատոմսերը
ցուցակված են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում:
- 2018թ.-ի դեկտեմբերին Unibank Privé-ն արժանացավ SPEAR’S Russia Wealth Management
Awards 2018 մրցանակին ԱՊՀ երկրներում private banking-ի ոլորտում հաճախորդների
լավագույն սպասարկում կազմակերպելու համար:
- Ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով

համաձայնագիր

կնքվեց

հանրահայտ Նիդերլանդների զարգացման բանկի (FMO) հետ §Women in business¦
ծրագրի շրջանակներում 10 մլն դոլար ներգրավելու վերաբերյալ, որի համաձայն
կանանց ձեռներեցներին տրամադրվել է մինչեւ կես միլիոն դոլար վարկ `տարեկան
10.5% -ով, մինչեւ 60 ամիս մարման ժամկետով:
- Յունիբանկը համալրեց պետական ծառայություններ մատուցող օպերատորների
ցանկը: Ըստ այդմ, բանկը մատուցում է շուրջ 67 պետական ծառայություն, այդ թվում`
իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, քաղաքացիական կացության
ակտերի

գրանցման,

անշարժ

գույքի

պետական

միասնական

կադաստրի

ծառայություններ:
- Յունիբանկը շարունակեց իր աջակցությունը սահմանամերձ դպրոցներին` ստեղծելով
ամբողջովին
կահավորված
և
համակարգչային դասասենյակներ:

ժամանակակից

տեխնիկայով

հագեցված

- Յունիբանկն ավտոմատացրեց միկրոբիզնեսի համար նախատեսված մինչև 2 մլն ՀՀ
դրամ գումարի անգրավ վարկերի հայտերի ուսումնասիրության գործընթացը: Բանկի
վարկային կոնվեյերը հիմնված է Պրոտոբեյզ Լաբարատորիզ ընկերության կողմից
մշակված նորագույն CRM համակարգի վրա:

- 2018 թվականի ընթացքում համագործակցություն հաստատվեց նաև Հայաստանի
արտահանման ապահովագրական գործակալության հետ` փոքր և միջին
ձեռնարկությունների արտահանմանը աջակցելու նպատակով:
Moody–s Investors Service միջազգային ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ պահպանեց ÚáõÝÇµ³ÝÏÇ
í³ñÏ³ÝÇßÁ` ë³ÑÙ³Ý»Éáí B2 ¹ñ³Ùáí & ³ñï³ñÅáõÛÃáí »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³í³Ý¹Ý»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: ´³½³ÛÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ /baseline credit assessment (BCA)/սահմանվել է
b3, ÇëÏ ÏáÝïñ³·»ÝïÇ éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ /longterm Counterparty Risk Assessment (CR Assessment)/` B2(cr)/NP(cr) մակարդակի վրա: Î³ÝË³ï»ëáõÙÁ` Ï³ÛáõÝ:
Համառոտ ֆինանսական ցուցանիշների մասին
2018թ.` հաշվետու տարվա, արդյունքներով, համաձայն Ֆինանսական Հաշվետվությունների
Միջազգային Ստանդարտների`
ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ կազմել են 209.8 մլրդ դրամ, 2017թ. ցուցանիշի համեմատ աճը կազմել է 7 մլրդ
ՀՀ դրամ:
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ հասել են 134.3 մլրդ դրամի, որը կազմում է ընդհանուր
ակտիվների կառուցվածքի 50%-ը:
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ կազմել են 172.2 մլրդ դրամ, 2017թ. ցուցանիշի համեմատ աճը
կազմել է 9.9 մլրդ ՀՀ դրամ:
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԸ կազմել է 32.5 մլրդ դրամ, 2018թ. վերջի դրությամբ կապիտալի
համարժեքության ցուցանիշը կազմել է 15%, ինչը գերազանցում է ՀՀ կենտրոնական բանկի
կողմից սահմանված նվազագույն մակարդակը (12%):
ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ կազմել են 151.5 մլրդ դրամ, նախորդ տարվա համեմատ պորտֆելը աճել է
գրեթե 23 մլրդ ՀՀ դրամով: Թողարկված պարտատոմսերի պորտֆելն ավելացել է 3.4 մլրդ
դրամով: Ավանդների ծավալով Բանկը զբաղեցնում է 9-րդ տեղը համակարգում:
ԶՈՒՏ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ կազմել են 10.5 մլրդ դրամ, գրեթե փոփոխություն
չկրելով նախորդ տարվա ցուցանիշի հետ համեմատած: Զուտ տոկոսային մարժան կազմել է
5.01%` նախորդ տարվա ցուցանիշի հետ համեմատած նվազելով 0.31 տոկոսային կետով:
Վերջինս արդյունք է ռեսուրսային բազայի բազմազանեցման և ներգրաված միջոցների
տոկոսադրույքների նվազման:
ՈՉ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ կազմել են մոտ 4.2 մլրդ դրամ, աճը` 43%-ով: Զուտ ոչ
տոկոսային եկամուտները, հաշվի առնելով վարչական ծախսերը, աճել են 17%-ով`
հիմնականում կոմիսիոն եկամուտների ավելացման և վարչական ծախսերի զուսպ
մարտավարության շնորհիվ:
Հաշվետու տարում ծախսերի օպտիմալացմանը զուգընթաց Բանկին հաջողվել է բարձրացնել
հիմնական գործառնությունների եկամտաբերության մակարդակը` հաճախորդային բազայի
ընդլայման, նոր գործիքակազմի ներդրման և սակագնային քաղաքականության
օպտիմալացման միջոցով:
Գործառնական շահույթը մինչև պահուստավորումը տարեվերջի դրությամբ կազմել է 7 մլրդ
դրամ, ինչը 12%-ով գերազանցում է 2017թ. ցուցանիշը:
ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹԸ կազմել է 931.3 մլն դրամ, նախորդ տարվա 67.6 մլն դրամի դիմաց:
Վարկային ներդրումներ
Բանկի ընդհանուր վարկային ներդրումներն առ 31.12.2018թ. կազմել են ընդհանուր
ակտիվների 50%-ը:
Բարելավվել է իրավիճակը ժամկետանց պարտավորությունների մասով, չաշխատող
վարկերի մակարդակը 18%-ից նվազել է մինչև 16%-ի, տարվա ընթացքում իրականացված
հետևյալ միջոցառումների արդյունքում` բիզնես գործընթացների ավտոմատացում,
սքորինգային համակարգերի բարելավում, վերակառուցում, հետբերման աշխատանքների

ակտիվացում, ՓՄՁ վարկավորման կենտրոնի և Անդերրայթինգի ուժեղացում,
վարկավորման շուկայի սեգմենտավորում: 2018 թվականի մանրածախ վարկային պորտֆելի
անվանական տոկոսադրույքը կազմում է 13.6%` նվազելով 3.2 տոկոսային կետով:

Ավանդներ
ü Բանկը ուժողացրել է իր դիրքը ֆիզիկական անձանց կողմից միջոցների ներգրավման
շուկայում և զբաղեցրել է 9-րդ տեղը բանկային համակարգում` շուկայում իր
մասնաբաժինը ավելացնելով մինչև 5.3%: Բանկը վարում է ֆոնդավորման գնի
իջեցման քաղաքականություն` այդ պատճառով էլ սահմանում է համեմատաբար
ցածր տոկոսադրույք ավանդների համար:
ü Ժամկետային ավանդների պորտֆելը հաշվետու տարվա վերջում կազմել է 108.3 մլրդ
դրամ: Վերջինիս կառուցվածքում գերակշռում են բնակչությունից ներգրավված
միջոցները` 87.8 մլրդ դրամ կամ պորտֆելի 81%-ը:
ü Ցպահանջ ավանդները 2018թ. ընթացքում ավելացել են 25.2 մլրդ դրամով և կազմել են
43.2 մլրդ դրամ, որից 31.7 մլրդ դրամը` իրավաբանական անձանցից:
ü Ընդհանուր պարտավորությունների ֆոնդավորման արժեքը նվազել է 1.9%-ով:
Մանրածախ բիզնես
Յունիբանկն արձանագրել է ցուցանիշների զգալի աճ ֆիզիկական անձ հաճախորդներին
մատուցվող ծառայությունների բոլոր սեգմենտներում: Մանրածախ վարկերի մասնաբաժինը
ընդհանուր վարկային պորտֆելում կազմել է 56%, կամ 190 մլն ԱՄՆ դոլար: 2018թ.
Յունիբանկի կողմից տրամադրված մանրածախ վարկերի ծավալը 28%-ով գերազանցել է
2017թ. արդյունքը` գլխավորապես վաճառքների մոդելի փոփոխման և պորտֆելի
կառավարիչների խմբի ձևավորման շնորհիվ: Ապրանքների և կենցաղային տեխնիկայի
ձեռքբերման վարկավորումը հաշվետու տարում նույնպես հանդիսանում էր Բանկի գերակա
ուղղությունը: Արդյունքում` Յունիբանկը 28% մասնաբաժնով պահպանել է առաջատար
դիրքը ապառիկ վարկավորման շուկայում:
2018թ. Բանկը վերահաստատել է հիփոթեքային վարկավորման պետական ծրագրերում
ակտիվ մասնակցի կարգավիճակը:
Կորպորատիվ բիզնես
2018թ. Յունիբանկը որպես ռազմավարական ուղղություն շարունակել է աշխատանքները
փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար վարկային միջոցների հասանելիությունը
բարձրացնելու ուղղությամբ:
Կորպորատիվ վարկավորման բիզնես մոդելում տեղի են ունեցել էական բարեփոխումներ,
որոնց արդյունքում Բանկը կենտրոնացել է միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման, ինչպես նաև
նիշային հաճախորդների համար նոր գործիքակազմի մշակման վրա, ավտոմատացրել է
անգրավ միկրովարկերի տրամադրման գործընթացը` §Պրոտոբեյզ Լաբորատորիզ¦
ընկերության նորագույն CRM համակարգի ներդրմամբ:
Բիզնես վարկերի մասնաբաժինը ընդհանուր վարկային պորտֆելում կազմել է 49%, կամ 69.5
մլրդ դրամ, որի 44%-ը կազմում են ՓՄՁ վարկերը: Բիզնես վարկերի պորտֆելի միջին կշռված
անվանական տոկոսադրույքը 2018թ. նվազել է 1 տոկոսային կետով և կազմել է 11.3%:
Շարունակվել է համագործակցությունը Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (IFC),
Առևտրի և զարգացման Սևծովյան բանկի (BSTDB), Եվրոպական ներդրումային բանկի (EIB),
Գյուղատնտեսական

զարգացման

միջազգային

հիմնադրամի

հիմնադրամի, ինչպես նաև KfW գերմանական բանկի հետ:

(IFAD),

ՓՄՁ

ԶԱԿ

Սպասարկման ցանց, հաճախորդային բազա
2018թ. վերջի դրությամբ Յունիբանկի սպասարկման ցանցը ներառում էր 46 մասնաճյուղ
Հայաստանում և Արցախում, 78 պրոմո կետ, 119 բանկոմատ, 125 վճարային տերմինալ:
Մոսկվայում գործում է Բանկի ներկայացուցչությունը, որն օժանդակում է օտարերկրյա
հաճախորդների ներգրավմանը:
Տարվա ընթացքում հաճախորդային բազան ընդլայնվել է` հասնելով 356,094-ի. կորպորատիվ
հաճախորդների քանակը` 2992, անհատ հաճախորդների քանակը` 353,102-ի:
Կորպորատիվ կառավարում
Բանկում գործում է լիարժեք կորպորատիվ կառավարման կառուցվածք, որը ներառում է
Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, Բանկի Խորհուրդը, Բանկի Վարչությունը, Ներքին
աուդիտը, Խորհրդին կից Հանձնաժողովները, Վարչությանը կից Հանձնաժողովները,
Վարկային կոմիտեն և Պահուստների կառավարման Կոմիտեն:

Տարվա ընթացքում շարունակվել են աշխատանքները կորպորատիվ կառավարման
համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ, կիրառելով միջազգային լավագույն փորձը:
Խորհրդի և Վարչության միջև արդյունավետ փոխգործակցությունը թույլ է տվել օպերատիվ
լուծում տալ Բանկի գործունեության հետ կապված հարցերին: 2018թ. ընթացքում անց են
կացվել հետևյալ նիստերը`
Խորհրդին կից հանձնաժողովների`
- Աուդիտի և ռիսկերի կառավարման հանձնաժողով` 8 նիստ
- Ներդրումային հանձնաժողով` 12 նիստ
- Պարգևատրումների հանձնաժողով` 5 նիստ
Վարչությանը կից հանձնաժողովների`

-

Ակտիվների և պասիվների կառավարման և սակագնային հանձնաժողով` 46 նիստ
Անձնակազմի գնահատման հանձնաժողով` 18 նիստ
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
և
տեղեկատվական
անվտանգության
հանձնաժողով` 9 նիստ
Գույքագրման, գնումների և օտարման հանձնաժողով` 7 նիստ

Ակտիվ գործում են նաև Պահուստների կառավարման հանձնաժողովը և Վարկային
կոմիտեն, տարվա ընթացքում անց են կացվել 47 և 62 նիստ, համապատասխանաբար:
Կորպորատիվ Սոցիալական պատասխանատվություն
Սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքներին համաձայն Յունիբանկը մշտապես
ամենագործուն մասնակցությունն է ցուցաբերում երկրի հասարակական կյանքում` իր
ուժերն

ուղորդելով

ենթակառուցվածքների

զարգացմանն

ու

նոր

աշխատատեղերի

ստեղծմանը: Յունիբանկը տնտեսական և սոցիալական ծրագրերի պատասխանատու
մասնակից

է:

Բանկն

ակտիվ

մասնակցություն

է

ցուցաբերում

բարեգործական

և

հովանավորչական ծրագրերում, որոնք ուղղված են կրթության, մշակույթի և սպորտի
ոլորտների զարգացմանը, ինչպես նաև

բնակչության ֆինանսական գրագիտության

բարձրացմանը:
Անձնակազմի կառավարում և կադրային քաղաքականություն
2018թ. Բանկի կադրային քաղաքականությունը միտված էր անձնակազմի խրախուսման
նպատակով արդյունավետ գործիքների մշակմանը, աշխատակիցների ադապտացման և
փորձաշրջանի

ավարտից

հետո

գնահատման

գործընթացի

կանոնակարգմանը,

անձնակազմի տարբեր խմբերի համար բժշկական ապահովագրության ապահովմանը,
ինչպես նաև թիմային աշխատանքի զարգացմանը:
Բանկի կադրային քաղաքականությունն միաժամանակ ուղղված է արդյունավետ և բարձր
որակավորում ունեցող կադրային ներուժի ձևավորմանը, անձնակազմի ուսուցման
համակարգի զարգացմանը, աշխատակիցների համար մոտիվացիոն համակարգի
բարելավմանը, ինչպես նաև կորպորատիվ մշակույթի նորմերի պահպանմանը, որը
ենթադրում է գործարար հաղորդակցության և սպասարկման ստանդարտների պահպանում:
Կադրային քաղաքականությունն ուղղված է անձնակազմի մանրակրկիտ ընտրությանն ու
ուսուցմանը, ինչպես նաև բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ձևավորմանը, որի շնորհիվ
հնարավոր

է

ապահովել

ծրագրված

արդյունքները:

Տվյալ

քաղաքականությունն

իրականացվում է բանկի կորպորատիվ շահերի շրջանակներում`առավել փորձառու
մասնագետների ներգրավման, նախա-ձեռնող աշխատակիցների խրախուսման և առաջխաղացման միջոցով: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում պրոֆեսիոնալ մակարդակի աճին և
օպտիմալ վարչակազմակերպչական կառուցվածքի ձևավորմանը:
Ընտրության,

թեստավորման

և

հարցազրույցների

ընթացքում

առանձնացվում

են

պատասխանատու, առաջադեմ և նպատակասլաց մասնագետներ, որոնք կիսում են բանկի
արժեքները

և

պատրաստ

համապատասխանության

և

են

դրանք

զարգացնել:

որակավորման

մակարդակի

Զբաղեցրած
որոշման

պաշտոնին

համար

պարբերաբար անցկացնում է անձնակազմի ատեստավորում և ռոտացիաներ:

բանկը

Անհրաժեշտ է նաև շեշտել, որ Բանկն առանձնանում է Գլխամասային գրասենյակի
աշխատակիցների բարձր լոյալությամբ, շատերը աշխատում են Բանկում ավելի քան 10-15
տարի: 2018թ-ին բանկի անձնակազմի թվաքանակը կազմել է 776:
Զարգացման ռազմավարական հիմնական ուղղությունները
Հաստատված ռազմավարության շրջանակներում Յունիբանկը ձևավորել է 2019թ.
առանցքային առաջնահերթությունները`
- մանրածախ բանկինգի, ինչպես նաև փոքր և միջին ձեռնարկություններին մատուցվող
ծառայությունների ծավալների մեծացում` բարձր եկամտաբերություն ապահովող
սեգմենտների շեշտադրմամբ,
-

հաճախորդների` Բանկի ծառայություններով բավարարվածության մակարդակի և
լոյալության բարձրացում,

-

կապիտալի իրացվելիության և համարժեքության պահպանում

-

բնակչությանը տրամադրվող ծառայությունների ցանկի մեծացում և սպասարկման
որակի բարձրացում,

-

միջազգային վարկավորման ծրագրերում ներգրավման ծավալների ավելացմանը,

-

մասնաճյուղային

ցանցի

ընդլայնում

բիզնեսի

համար

առավել

հեռանկարային

համարվող քաղաքներում և ռեգիոներում
-

տեխնոլոգիական բազային մոդեռնիզացում

-

Բանկի արժեթղթերը հանել ՌԴ ֆոնդային բորսա

Որդեգրած ռազմավարության շրջանակներում Բանկն իր առջև խնդիր է դրել մինչև 2020թ.
ապահովել 4 մլրդ ՀՀ դրամի չափով շահույթ:






Անկախ աուդիտորի
եզրակացություն

Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան 0012
Վաղարշյան 8/1
Հ. + 374 10 260 964
Ֆ.+ 374 10 260 961
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8/1 Vagharshyan Str.
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«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ բաժնետերերին.

Կարծիք
Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
(այսուհետ՝ Բանկ) ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են ֆինանսական
վիճակի մասին հաշվետվությունը՝ առ 31 դեկտեմբերի 2018թ, ինչպես նաև այդ ամսաթվին
ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի,
սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվությունները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրությունները, ներառյալ հաշվապահական հաշվառման նշանակալի
քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը:
Մեր կարծիքով` կից ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են Բանկի` 2018թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական
արդյունքների ու դրամական միջոցների հոսքերի ճշմարիտ և իրական պատկերը՝ համաձայն
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ-ներ):

Կարծիքի հիմքեր
Մենք աուդիտն անցկացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներ)
համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ
նկարագրված է այս եզրակացության՝ «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական
հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք Բանկից` համաձայն
Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված
«Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքի» (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք), և պահպանել ենք
էթիկայի այլ պահանջները՝ համաձայն ՀԷՄՍԽ կանոնների և Հայաստանի
Հանրապետությունում ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտին վերաբերող էթիկայի
պահանջների: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավարար համապատասխան
աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Աուդիտի առանցքային հարցեր
Աուդիտի առանցքային հարցերն այն հարցերն են, որոնք, մեր մասնագիտական դատողության
համաձայն, առավել նշանակալի էին ընթացիկ ժամանակաշրջանի ֆինանսական
հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում: Այդ հարցերը դիտարկվել են ֆինանսական
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հաշվետվությունների աուդիտի համատեքստում՝ որպես մեկ ամբողջություն, և ֆինանսական
հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք ձևավորելու նպատակով: Մենք չենք տրամադրում
առանձին կարծիք այդ հարցերի վերաբերյալ:

 ՖՀՄՍ 9-ի առաջին անգամ որդեգրումը
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունների նկարագրությունը ներկայացված է
ֆինանսական հաշվետվությունների 4 ծանոթագրությունում, իսկ պարտքային ռիսկի
վերլուծությունը՝ 35.1 ծանոթագրությունում:
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ) թողարկել է
ՖՀՄՍ 9-ը «Ֆինանսական գործիքներ», որը փոխարինում է ՀՀՄՍ 39-ին՝ «Ֆինանսական
գործիքներ. ճանաչումը և չափումը»: ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման արդյունքում առաջացող հիմնական
փոփոխություններն են. Բանկի արժեզրկումից կորուստները ներկայում հիմնված են ակնկալվող
կորուստների, այլ ոչ թե փաստացի կորուստների մոդելի վրա, Բանկի ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգման և չափման փոփոխությունները, որոնք
մանրամասն նկարագրված են ֆինանսական հաշվետվություններին կից 4.4
ծանոթագրությունում:
Ինչպես նկարագրված է ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում,
ֆինանսական ակտիվները դասակարգվել են, իսկ արժեզրկումից կորուստները հաշվառվել են
համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի «Ֆինանսական գործիքներ»: Սա համարվում է աուդիտի առանցքային
հարց, քանի որ ՖՀՄՍ 9-ը նոր և բարդ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ է, որը
պահանջում է էական դատողություններ ֆինանսական ակտիվների դասակարգման, ինչպես
նաև արժեզրկման պահուստների որոշման համար:
Դատողությունների առանցքային ոլորտները ներառում են բիզնես մոդելի գնահատումը, որի
շրջանակում պահվում են ակտիվները, գնահատումը, թե արդյոք ֆինանսական ակտիվի
պայմանագրային դրույթները հիմնավորված են միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի
վրա հաշվարկված տոկոսների վճարումներով, ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման ժամանակ արժեզրկման
որոշման պահանջների մեկնաբանումը, որը արտացոլվում է Բանկի ակնկալվող պարտքային
կորուստների մոդելում, վարկի որակի էական վատթարացման հետ կապված
բացահայտումները, նաև ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելում օգտագործված
ենթադրությունները, ինչպիսիք են երրորդ կողմի ֆինանսական վիճակը, ակնկալվող ապագա
դրամական միջոցների հոսքերն ու կանխատեսվող մակրոտնտեսական գործոնները և
լրացուցիչ միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը`արտացոլելու ընթացիկ կամ ապագա
արտաքին գործոնները, որոնք, ինչպես հարկն է, չեն արտացոլվել ակնկալվող պարտքային
կորուստների մոդելում:
Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների չափման և դասակարգման հետ կապված
իրականացվել են հետևյալ աուդիտորական ընթացակարգերը.
 ուսումնասիրվել է Բանկի՝ ՖՀՄՍ 9-ի հիման վրա ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների դասակարգման և չափման քաղաքականությունը և համեմատվել
է ՖՀՄՍ 9-ի պահանջների հետ,
 դիտարկվել և ստուգվել են Բանկի՝ բիզնես մոդելի գնահատումը և պայմանագրային այն
դրամական միջոցների հոսքերի թեստավորումը, որոնք առաջացնում են «միայն մայր
գումարի և տոկոսների վճարումներ» հանդիսացող դրամական հոսքեր (SPPI թեստ)
 ստուգվել են սկզբնական մնացորդների ճշգրտումների համապատասխանությունը:
Արժեզրկման մեթոդոլոգիայի հետ կապված իրականացվել են հետևյալ աուդիտորական
ընթացակարգերը.
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 ուսումնասիրվել է Բանկի՝ ՖՀՄՍ 9-ի հիման վրա արժեզրկման պահուստի ձևավորման
քաղաքականությունը և համեմատվել է ՖՀՄՍ 9-ի պահանջների հետ,
 գնահատվել է արժեզրկման պահուստի որոշման ժամանակ օգտագործվող
տեղեկատվության վերահսկողության համապատասխան գործիքների կառուցվածքը և
թեստավորվել է դրանց գործառնական արդյունավերությունը, ներառյալ վարկի
ձևավորման պահին ստացված գործարքային տվյալները, պարտքային որակի
շարունակական ներքին գնահատումները, ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելի
տվյալների և ինտերֆեյսի պահպանումը:
 գնահատվել է ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելի վերահսկողության
համապատասխան գործիքների կառուցվածքը և թեստավորվել է դրանց գործառնական
արդյունավերությունը, ներառյալ մոդելի կառուցումը և հաստատումը, շարունակական
վերահսկումը/հավաստիացումը, մոդելի կառավարումը և թվաբամական ճշգրտությունը:
 սստուգվել է Բանկի` պարտքային ռիսկի էական աճի որոշման և ռիսկերը տարբեր
փուլերում դասակարգելու հիմքերի համապատասխանությունը:
 որպես ռիսկերի օրինակ՝ ստուգվել է Բանկի փուլավորման ճշտությունը
 գնահատվել և թեստավորվել են մոդելավորման էական ենթադրությունները՝
կենտրոնանալով Բանկի կողմից ընդունված մոդելավորման առանցքային
ենթադրությունների վրա և պահուստների զգայունությունը մոդելավորման
ենթադրությունների փոփոխությունների նկատմամբ:
 Բանկի ղեկավարության կողմից ակնկալվող պարտքային կորուստների հաշվարկներում
օգտագործված կանխատեսվող ենթադրությունների հետ կապված քննարկումներ են
անցկացվել ղեկավարության հետ, որի ընթացքում ենթադրությունները հաստատվել են՝
օգտագործելով հանրության համար մատչելի տեղեկատվություն:
 ուսումնասիրվել են ռիսկերի ընտրանքային օրինակներ և իրականացրել ընթացակարգեր`
վարկի որակի էական վատթարացման ռիսկերը գնահատելու և անհատական
գնահատված ռիսկերի գծով ակնկալվող կորուստների հաշվարկների ժամանակին
բացահայտելու նպատակով:
 ստուգվել են 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ակնկալվող պարտքային կորուստների
հաշվարկներում ընդգրկված վարկերի և փոխատվությունների, արտահաշվեկշռային
հոդվածների, ներդրումային արժեթղթերի, տեղաբաշխումների և այլ ֆինանսական
ակտիվների ամբողջականությունը: Տեսական հիմնավորումները ընդունվել են, իսկ
մոդելների մաթեմատիկական ճշտությունը թեստավորվել,
 արտաքին աղբյուրներից ստացվող տվյալների մասով ընդունվել են նման տվյալների
ընտրության գործընթացը, Բանկի համար դրա համապատասխանությունը և նման
տվյալների նկատմամբ վերահսկողությունն ու կառավարումը,
 մեր ՏՏ ոլորտի մասնագետները ներգրավվել են հատուկ թեստավորում պահանջող
ոլորտներում (օրինակ՝ տվյալների հուսալիություն և ակնկալվող պարտքային
կորուստների մոդել),
 ստուգվել է սկզբնական մնացորդների ճշգրտումների համապատասխանությունը:
Գնահատվել է ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտումների ճշգրտությունը:

Այլ տեղեկատվություն
Ղեկավարությունը պատասխանատու է այլ տեղեկատվության համար: Այլ տեղեկատվությունը
ներառում է Բանկի տարեկան հաշվետվությունը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա
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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
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
Բանկի՝ 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 Բանկը, ընդհատել դրա գործունեությունը կամ, երբ չունի այդպես չվարվելու որևէ
իրատեսական այլընտրանք։
Կառավարման օղակներում ներգրավված անձիք պատասխանատու են Բանկի 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.
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x 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:
x Ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին վերահսկողության մասին պատկերացում՝
տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու
և ոչ թե Բանկի ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք
արտահայտելու համար:
x Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին
լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական հաշվառման
գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը:
x Եզրահանգումներ ենք կատարում ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման
անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և, հիմնվելով
ձեռքբերված աուդիտորական ապացույցների վրա, գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է
դեպքերի կամ հանգամանքների հետ կապված էական անորոշություն, որը կարող է
նշանակալի կասկած հարուցել Բանկի անընդհատ գործելու կարողության վերաբերյալ: Եթե
մենք եզրահանգում ենք, որ առկա է էական անորոշություն, ապա մեզանից պահանջվում է
աուդիտորի եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրել ֆինանսական հաշվետվությունների
համապատասխան բացահայտումներին, կամ, եթե այդպիսի բացահայտումները բավարար
չեն, ձևափոխել մեր կարծիքը: Մեր եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր
եզրակացության ամսաթիվը ձեռքբերված աուդիտորական ապացույցների վրա: Սակայն
ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները կարող են ստիպել Բանկին դադարեցնել
անընդհատության հիմունքի կիրառումը:
x Գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը,
կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, ինչպես նաև
ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ
ներկայացումը:
Այլ հարցերի հետ մեկտեղ մենք տեղեկացնում ենք կառավարման օղակներում ներգրավված
անձանց աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակների և ժամկետների, ինչպես նաև
աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի մասին, ներառյալ ներքին
վերահսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունները:
Կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց տրամադրում ենք հավաստիացում, որ մենք
պահպանել ենք անկախության վերաբերյալ էթիկայի պահանջները, ինչպես նաև նրանց
տեղեկացնում ենք մեր բոլոր հարաբերությունների կամ այլ հարցերի մասին, որոնք, ըստ
ողջամիտ ենթադրության, կարող են անդրադառնալ մեր անկախության վրա և, որտեղ
կիրառելի է, անկախության պահպանմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ:
Կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց ներկայացված հարցերից մենք
առանձնացնում ենք այն հարցերը, որոնք համարվել են առավել նշանակալի ընթացիկ
ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում, և, հետևաբար,
աուդիտի առանցքային հարցեր են: Այս հարցերը նկարագրում ենք աուդիտորի
եզրակացությունում, եթե օրենսդրությամբ կամ իրավական ակտերով չի արգելվում տվյալ
հարցի հանրային բացահայտումը, կամ, երբ խիստ բացառիկ հանգամանքներում մենք որոշում
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ենք, որ տվյալ հարցերը չպետք է ներկայացվեն աուդիտորի եզրակացությունում, քանի որ
կարող է ողջամտորեն ակնկալվել, որ դրանց ներկայացման հետ կապված բացասական
հետևանքներն ավելի շատ կլինեն, քան դրանց ներկայացմամբ պայմանավորված հանրային
օգուտը:
Անկախ աուդիտի առաջադրանքի պատասխանատուն հանդիսանում է Արմեն Հովհաննիսյանը:

Գագիկ Գյուլբուդաղյան

Արմեն Հովհաննիսյան

Տնօրեն

Առաջադրանքի պատասխանատու

29 ապրիլի 2019թ.
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Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
Ծանոթ.

2018թ.

2017թ.

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

7

20,008,220

22,296,742

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

7

(9,490,160)

(11,805,386)

10,518,060

10,491,356

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

8

2,186,448

897,588

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

8

(365,896)

(298,538)

1,820,552

599,050

Զուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտներ

Զուտ առևտրային եկամուտ

9

824,570

631,274

Այլ եկամուտներ

10

1,599,371

1,732,594

Արժեզրկման ծախս

11

(5,525,293)

(5,974,493)

Անձնակազմի գծով ծախսեր

12

(3,798,717)

(3,480,771)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

21

(397,354)

(511,350)

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

22

(98,388)

(88,762)

Այլ ծախսեր

13

(3,485,842)

(3,148,856)

1,456,959

250,042

(525,662)

(182,440)

931,297

67,602

(102,335)

-

Հիմնական միջոցների վերագնահատում

32,831

255,764

Չվերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող
շահութահարկ

13,901

(51,153)

(55,603)

204,611

Շահույթ մինչև հարկումը
Շահութահարկի գծով ծախս
Տարվա շահույթ

14

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
բաժնային գործիքների վերագնահատումից վնաս

Զուտ օգուտ հոդվածներից, որոնք հետագայում չեն
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
(շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ
2018թ.

2017թ.

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների վերագնահատումից օգուտ

724,749

-

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների վաճառքից շահույթում
կամ վնասում վերադասակարգված զուտ գումար

(2,080)

-

24,176

-

(144,534)

-

602,311

-

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական
ակտիվների իրական արժեքի փոփոխությունից
չվաստակված զուտ օգուտ

-

507,685

Վերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող
շահութահարկ

-

(101,537)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական
ակտիվների գծով օգուտ

-

406,148

546,708

610,759

1,478,005

678,361

0.00268

(0.00045)

Հոդվածներ, որոնք հետագայում
վերադասակարգվելու են շահույթում կամ վնասում
Իրական արժեքի պահուստի շարժ (պարտքային
գործիքներ)

Փոփոխություններ ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստում
Շահութահարկ
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական գործիքների գծով օգուտ
Իրական արժեքի պահուստի շարժ (վաճառքի
համար մատչելի)

Ընդամենը տարվա այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո
Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող օգուտ/(վնաս)

15

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունը պետք է
ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 17-ից մինչև 111-րդ էջերում
ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի,
2018թ.

31 դեկտեմբերի,
2017թ.

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

16

32,049,007

31,843,954

Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ

17

785

3,086

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

18
12,983,447

995,550

134,279,082

135,127,892

-

13,592,031

3,817,080

-

12,822,788

-

-

7,877,164

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

19

Ներդրումային արժեթղթեր

20

- Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ
- Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր
- Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային
արժեթղթեր
Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված
արժեթղթեր
Հիմնական միջոցներ

21

8,549,052

8,193,410

Ոչ նյութական ակտիվներ

22

1,629,345

1,420,274

-

113,435

3,669,102

3,554,675

209,799,688

202,721,471

Կանխավճարներ շահութահարկի գծով
Այլ ակտիվներ

23

Ընդամենը՝ ակտիվներ

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ
Պարտավորություններ
Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

24

9,039,951

17,250,526

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

25

151,452,004

128,427,923

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ

17

12,813

9,993

Փոխառություններ

26

6,636,888

14,744,564

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

27

8,576,459

5,139,360

60,492

-

Հետաձգված հարկային պարտավորություն

14

526,588

1,131,722

Այլ պարտավորություններ

28

946,049

656,030

177,251,244

167,360,118

Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորություն

Ընդամենը՝ պարտավորություններ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Գլխավոր
պահուստ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Հիմնական
միջոցների
վերագնահատման
պահուստ

20,489,653

9,605,638

426,482

24,275

1,469,083

3,346,222 35,361,353

-

-

-

(800,548)

-

(3,108,053) (3,908,601)

20,489,653

9,605,638

426,482

(776,273)

1,469,083

238,169

31,452,752

-

-

-

-

-

931,297

931,297

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող բաժնային գործիքների
վերագնահատումից վնաս

-

-

-

(102,335)

-

-

(102,335)

Հիմնական միջոցների
վերագնահատում

-

-

-

-

-

32,831

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող պարտքային գործիքների
վերագնահատումից օգուտ

-

-

-

724,749

-

-

724,749

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող պարտքային գործիքների
վաճառքից շահույթում կամ վնասում
վերադասակարգված զուտ գումար

-

-

-

(2,080)

-

-

(2,080)

Փոփոխություններ ակնկալվող
պարտքային կորուստների
պահուստում

-

-

-

24,176

-

-

24,176

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող բաղկացուցիչ
մասի շահութահարկ

-

-

-

(124,067)

(6,566)

-

(130,633)

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

-

520,443

26,265

931,297

Հաշվեկշիռը 2017թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը
(ծանոթ. 6)
Վերահաշվարկված հաշվեկշիռը
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Տարվա շահույթ

Չբաշխված
շահույթ Ընդամենը

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

32,831

1,478,005

Հատկացում պահուստին

-

21,816

-

-

(21,816)

-

Շահաբաժիններ բաժնետերերին

-

-

-

-

-

(382,313)

(382,313)

Ընդամենը սեփականատերերի հետ
գործարքներ

-

-

21,816

-

-

(404,129)

20,489,653

9,605,638

448,298

(255,830)

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

1,495,348

(382,313)

765,337 32,548,444

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ

Հիմնական
միջոցների
վերագնահատման Չբաշխված
շահույթ
պահուստ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Գլխավոր
պահուստ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Հաշվեկշիռը 2017թ.
հունվարի 1-ի դրությամբ 19,093,378

7,790,481

426,482

(381,873)

-

-

-

-

-

67,602

Հիմնական միջոցների
վերագնահատում

-

-

-

-

255,764

-

255,764

Հիմնական միջոցների
մաշվածությունից կամ
իրացումից պահուստի
ճշգրտում

-

-

-

-

(33,449)

33,449

-

Իրական արժեքի
փոփոխությունից
չվաստակված զուտ
օգուտ

-

-

-

507,685

-

-

507,685

Այլ համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող
բաղկացուցիչ մասի
շահութահարկ

-

-

-

(101,537)

(51,153)

-

(152,690)

Ընդամենը տարվա
համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

-

406,148

171,162

101,051

678,361

1,396,275

1,815,157

-

-

- (3,211,432)

-

-

-

-

-

-

(160,051)

(160,051)

Տարվա շահույթ

1,297,921

Ընդամենը

6,616,654 34,843,043
67,602

Այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

Բաժնետիրական
կապիտալի ավելացում
Հատկացում պահուստին

-

Շահաբաժիններ
բաժնետերերին

-

-

-

-

-

1,396,275

1,815,157

-

-

- (3,371,483)

20,489,653 9,605,638

426,482

24,275

Ընդամենը
սեփականատերերի
հետ գործարքներ
Հաշվեկշիռը 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

1,469,083

3,346,222

(160,051)

35,361,353

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս
ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 17-ից մինչև 111-րդ էջերում ներկայացված
կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

2018թ.

2017թ.

1,456,959

250,042

5,525,293

5,974,493

(19,891)

(58,295)

Գործառնական գործունեությունից դրամական
միջոցների հոսքեր
Շահույթ մինչև հարկումը
Ճշգրտումներ
Արժեզրկման ծախս
Բռնագանձված ակտիվների արժեզրկման
հակադարձումից և իրացումից օգուտներ
Հիմնական միջոցների արժեզրկում

-

7

495,742

600,112

13,193

2,938

(72,915)

-

Ստացվելիք տոկոսներ

92,119

726,148

Վճարվելիք տոկոսներ

(33,396)

(369,819)

417,107

(29,751)

(507,545)

428,837

7,366,666

7,524,712

(12,137,901)

2,294,537

(396,585)

112,087

(10,076,481)

(24,857,814)

1,010,794

4,681,142

1,110,502

1,720,527

25,141,193

(293,153)

26,462

17,143

12,044,650

(8,800,819)

(110,352)

(32,425)

11,934,298

(8,833,244)

Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ
Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս
Այլ ակտիվների օտարումից օգուտներ

Ածանցյալ գործիքների վերագնահատում
Ոչ առևտրային արտարժույթի փոխարկումից զուտ
(օգուտ)/վնաս
Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական
ակտիվներում և պարտավորություններում
փոփոխությունները

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
Այլ ակտիվներ
Ավելացում/(նվազում) գործառնական
պարտավորություններում
Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ
Այլ պարտավորություններ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական
գործունեությունից մինչև շահութահարկը
Վճարված շահութահարկ
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ

2018թ.

2017թ.

Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք

4,342,926

(6,752,977)

Հիմնական միջոցների առք

(755,300)

(968,266)

Հիմնական միջոցների վաճառք

21,942

168,038

Ոչ նյութական ակտիվների առք

(307,459)

(128,935)

Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

3,302,109

(7,682,140)

(160,050)

(160,051)

(9,303,169)

10,432,480

3,446,491

2,465,424

Այլ երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների
ստացում/(մարում)

(8,066,728)

1,366,159

Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

(14,083,456)

14,104,012

1,152,951

(2,411,372)

31,843,954

33,547,636

Սպասվելիք պարտքային կորուստների ազդեցությունը
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

(35,785)

-

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

(912,113)

707,690

32,049,007

31,843,954

Ստացված տոկոսներ

20,100,339

23,022,890

Վճարված տոկոսներ

(9,523,556)

(12,175,205)

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Շահաբաժինների վճարում
Ֆինանս. կազմակերպ. վարկերի ստացում/(մարում)
Պարտատոմսերի թողարկում

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ
աճ/(նվազում)

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ
Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական
հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 17-ից մինչև 111-րդ էջերում ներկայացված կից
ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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