
PRIVATE & INVESTMENT BANKING

ANNUAL





05

17

MESSAGE OF THE BANK’S
EXECUTIVE DIRECTOR

35 FUND ATTRACTION

49

C
O
N
T
E
N
T

28 INVESTMENT ACTIVITIES

43 FINANCIAL RESULTS

STAFF DEVELOPMENT

KEY INDICATORS
AND ACHIEVEMENTS

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

LENDING



SOCIAL RESPONSIBILITY

RISK MANAGMENT SYSTEM

INFORMATION TECHNOLOGIES54
58
62
66 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

92
70

REPORT OF FACTUAL FINDINGS



ԲԱՆԿԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ
ՏՆՕՐԵՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ
MESSAGE OF THE BANK’S
EXECUTIVE DIRECTOR

1



6



գործարքների կատարումը՝ փոխհատու-
ցելով գործարքների ճարները:

reimbursing transaction commissions

Responding promptly to the epidemic situa-
tion, the majority of employees' work was
organized from home, remotely, ensuring
normal customer service.

The Bank also implemented a number of
measures during the Artsakh war, in partic-
ular, individuals and legal entities that



The Bank, as well as the Bank’s employees,
provided tangible financial support to the
Hayastan All-Armenian Fund and Insurance
Foundation for Servicemen.

կորոնավիրուսային հիվանդության տնտե-

հաճախորդներին տրամադրեց շուրջ 4.7

ծախսերը լրիվ կամ մասնակի սուբսի-

ս

դակության որոշ ծրագրերին, Բանկը

Բանկի կ
Արցախյան պատերազմով պայմանավորված

անձանց վարկային պարտավորությունները:

փելի ֆինանսական աջակցություն ցուցա-



Մեկ այլ ռազմավարական ուղղության՝

կան ժամանակ ցուցաբերած ակտիվ գոր-
ծունեության արդյունքում, Բանկը 2020թ.-ին
ընտրվեց որպես GCF-ի (Կանաչ կլիմայի

վայրի նախարարության հետ համատեղ

Implementing Partner of Readiness and
Preparatory Support Grant Programme orga-
nized jointly by GCF (Green Climate Fund) and
the Ministry of Environment. The mission of the
Programme is to carry out a comprehensive
study of obstacles to the further development
of the “green” financing sector, the current
state of the existing toolkit, and work on the
introduction of advanced methodologies and
raise awareness about the sector.

-
ed approaches of the Bank’s Board, Directorate,
management, employees, it has become possi-
ble tomaintain thecompetitive conditionsof the
Bank’s services and to attract new clients. As a
result of our daily work with clients, we have reg-
ularly reviewed the terms of our services to best
meet their needs.

Իր 2020թ.-ի գործունեության արդյունք-
ներով ՀՀ բանկային համակարգում Բանկը
շարունակել է պահպանել համակարգում

հասույթիու զուտշահույթիցուցանիշներիգծով:

կազմակերպվող «ՀՀ Կանաչ ֆինանսավոր-
ման փորձի բարձրացմանն ուղղված
պատրաստվածության» ծրագրի համակար-
գող գործընկեր: Ծրագրի առաքելությունն է՝
իրականացնել «կանաչ» ֆինանսավորման
ոլորտի հետագա զարգացման խոչընդոտ-

իրազեկվածության մակարդակի բարձրաց-

ներդրմանն ուղղված աշխատանքներ:



Բանկի Խորհրդի, Տնօրինության, ղեկավար

հնարավոր է դարձել պահպանել Բանկի
ծառայությունների մրցակցային պայմանները

արդյունքում պարբերաբար վերանայել ենք

վելագույնս բավարարելով հաճախորդների
պահանջմունքները:

our sincere gratitude towards our Customers,
Partners, Board Members and Shareholders, for
their trust and mutual beneficial cooperation.

գործունեության ընթացքում
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նպատակով Բանկին 2020թ.-ին հաջողվել է
տեղաբաշխել պարտատոմսերի լրացուցիչ
4 թողարկում նախորդ տարիներին տեղա-
բաշխված պարտատոմսերի պայմաններից
առավել բարենպաստ պայմաններով: Ար-
դյունքում, Բանկը ներգրավել է ավելի

Բանկն առանձնակի ուշադրություն է
դարձրել ֆինանսական շուկայում բանկերի,
վարկային կազմակերպությունների, կենսա-
թոշակային ակտիվների կառավարիչների,
ապահովագրական ու ներդրումային ընկերու-

ծառայությունների մատուցմանը` առա-
ջարկելով նրանց ծառայություններ ինչպես

շուկաներում` հնարավորություն ընձեռելով

կան գործիքներում:

Մենք շարունակելու ենք աշխատել նույն

տամուտ լինելով առաջիկա տարիների

գործմանը:

Միաժամանակ հայտնում եմ իմ

համար:

Տնօրինության նախագահ
Գործադիր տնօրեն

Chairman of the Directorate
Executive Director

Gevorg Machanyan

շրջանառվում են Հայաստանի ֆոնդային
բորսայում:

խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում

ցաբերած վստահության, աջակցության ու
փոխշահավետ համագործակցության հա-
մար:



KEY INDICATORS AND
ACHIEVEMENTS
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CORE INDICATORS (AMD BILLION)



.

.

* Բանկի նշված ցուցանիշները բավականաչափ գերազանցումեն ՀՀ բանկային համակարգի ցուցանիշների միջին մակարդակը նույնիսկ 2020թ.-ին դրանց
որոշակի նվազման պարագայում: Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Տարեկան հաշվետվության «Ֆինանսական արդյունքներ»  բաժնում:

* The indicators mentioned by the Bank significantly exceed the average level of the indicators of the Armenian banking system, even in case of decrease in 2020.
You can find the details in the Financial Indicators section of the Annual Report.

* *

*



մանն ուղղված պատրաստվածության »
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ACHIEVEMENTS
In 2020, a number ofimportant events took

place for the Bank, in particular:

In prestigious annual TFP Awards organize
by EBRD within the scope of Trade Facili-
tation Programme (TFP) ARMSWISSBANK
CJSC already second year was awarded
“ The Most Active Issuing Bank in Arme-
nia in 2019”

According to a loan agreement signed be-
tween “ARMSWISSBANK” CJSC and the
Central Bank of Armenia, the Bank has
joined the second phase of the Energy

-
mented by the KfW.

The Bank was selected as partner financial
institution of European Investment Bank
within the scope of the “Private sector fi-
nancing for Small and Medium-sized En-
terprises (SMEs) and MidCaps” program
3rd stage. Within the framework of this
program, financing will be provided to
small andmedium enterprises (SMEs) and
medium capitalization organizations of
the Republic of Armenia operating in the
fields of agriculture, rural processing, tour-
ism, export promoting and industry.

Բանկը ճանաչվել է GCF-ի (Կանաչ

համատեղ կազմակերպվող «ՀՀ Կանաչ

գրի առաքելությունը «կանաչ» ֆինանսա-
վորման ոլորտի հետագա զարգացման

սիրությ
ցիկ իրավիճակի, իրազեկվածության մա-
կ

ծրագրի համակարգող գործընկեր: Ծրա-

“ARMSWISSBANK” CJSC was selected
as the Implementing Partner of Readi-
ness and Preparatory Support Grant Pro-
gramme by GCF (Green Climate Fund)
and RA Ministry of Environment. The mis-
sion of the project is to carry out a compre-
hensive study of obstacles to the further
development of the “green” financing sec-
tor, the current state of the existing toolkit,
and work on the introduction of advanced
methodologies and raise awareness about
the sector.

շրջանակում

ֆինանսավորման փորձի բարձրաց-



As of 31.12.2020, the number of Bank’s ac-
tive customers was 3,330, which was in-
creased by about 8% comparing with the
indicator of next year.

31.12.2020թ.-ի դրությամբ ակտիվ հաճա-

որը նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի

Բանկը հաճախորդների համար թողար-

ard, MasterCard Gold, MasterCard Business
պլաստիկ քարտեր: Թեպետ քարտերի

համար չի հանդիսանում ռազմավարա-
կան բիզնես ուղղություն, սակայն նշված
ծառայությունների մատուցումը պայմա-
նավորված է հաճախորդներին համալիր
ծառայությունների ապահովման անհրա-
ժեշտությամբ:

The Bank issues and serves MasterCard
Standard, MasterCard Gold, MasterCard
Business plastic cards for customers. Al-
though card issuance and service is not a
strategic business direction for the Bank,
the provision of these services is condi-
tioned by the need to provide comprehen-
sive customer services to the clients.
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ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ
LENDING



Բանկի 2020թ.-ի վարկային գործունեութ-

ու իրադարձությունները.







(AMD BILLION)



CORPORATE
LENDING

The corporate lending portfolio includes
loans for large and SME clients for their capital
investments, working capital, including energy

* Այս ցուցանիշում ներկայացված չեն իրավաբանական անձանց դեբիտորական պարտքի
ֆինանսավորման եւ նախաարտահանման ու հետարտահանման վարկերը: Դրանք ընդգր-
կված են «Արտահանման ֆինանսավորում եւ ֆակտորինգ» բաժնում

This indicator does not include debt financing, pre-export and post-export loans of legal
entity clients. They are included in the “Export Financing and Factoring “ section



2020թ.-ի վերջի դրությամբ Բանկը հաջո-
ղությամբ իրականացրել է ավելի քան 7 մլրդ ՀՀ



Բանկն առաջարկում է բնակարանների

պատման վարկեր, ինչպես ֆիքսված, այնպես էլ

կերի ֆինանսավորման աղբյուր են հանդի-

for purchase, repair and construction of resi-
dential real estate. Mortgage loans are provid-
ed with both fixed and floating interest rates
for up to 20 years tenor.





ցուցաբերած ակտիվությունը, աշխատակիցների

նությունների ծավալի աճի պոտենցիալը

հաստատված սահմանաչափերի տարեցտարի
ավելացումը: Միաժամանակ, Բանկն ակտիվ
աշխատանքներ է տանում ֆինանսական նոր
գործընկերների ներգրավման ուղղությամբ:

The Bank’s activity in the field of trade fi-
nancing, the professionalism ofits employees
and the potential for growth in the volume of
operations in this field have ensured the year
by year increase of the limits set for the Bank
by international financial partners. At the
same time, the Bank is actively working to at-
tract new financial partners.



Արտադրություն



ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
INVESTMENT ACTIVITIES
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Բանկի արժեթղթերի պորտֆելի ծավալը
կրում է տատանողական բնույթ, քանի որ
Բանկը, որպես պարտատոմսերի շուկայի

երկրորդային շուկայում արժեթղթերով
առքուվաճառքի
գործիքներով ռեպո, հակադարձ ռեպո
գործառնություններ ակտիվ գործունեություն,
որը Բանկին ապահովու

ներդրումային գործունեության ոլորտում որ-

մշտապես իր դրական արդյունքներն է ունեցել
ֆինանսական ցուցանիշներում:

ակտիվ մասնակից, իրականացնում է The volume of the Bank’s securities port-
folio is volatile, as the Bank, as an active par-
ticipant in the bond market, carries out per-
manent securities trading (repo, reverse repo
operations) activities in the secondary mar-
ket, which provides significant income to the
Bank. This approach was initially based on the
strategic goals of the Bank’s investment ac-
tivities and has always had positive results in
financial terms.



-







ային ֆինանսական հաստա-

-
տությունների վարկային կազմակերպու-





ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ
FUND ATTRACTION
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Deposits of individuals in Bank are guar-
anteed by the Deposit Guarantee Fund of
Armenia to the extent prescribed by law.



German-Armenian Fund (GAF) Project

than 13 years of history. The Bank cooperats
with KFW within the scope second phase of



responsAbility Investments AG ակտիվների
կառավարման առաջատար կազմա-
կերպության հետ Բանկը համագործակ-
ցում է 2019թ-ից, որի արդյունքում

րի ավելացմանը:

within the scope of third phase of “Private
Sector Financing for Small AndMedium-Sized
Enterprises (SME) and Midcaps” program.

Leading asset management company
responsAbility Investments AG, cooperation
since 2019, as a result of which the borrowed
funds were directed to increase the Bank's
credit investments

“National Mortgage Company” RCO CJSC,
cooperation since 2010 within the scope of

renovation of residential real estate, micro
financing.

: Ն









ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

FINANCIAL RESULTS
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նավորված է 2020թ-ի տնտեսական բացա-

հատկանշական է, որ Բանկի շահույթը

րորդային շուկայում պետական պար-
երկ-

տատոմսերով կատարված գործառնութ-

ոչ տոկոսային եկամուտների ստացմամբ:
2019թ.-ի ազդեցությունը չդիտարկելու պարա-

շահույթի պատմական շարքում գրանցել է

The decline in profit compared to 2019
is objectively due to the negative economic
environment in 2020. However, on the other
hand, it is noteworthy that the Bank's profit in
2019 was unprecedentedly large, which was

interest income as a result of government bond
transactions in the secondary market. In case
of not observing the impact of 2019, the Bank's
profit for 2020 has registered a dynamic growth
in the historical profit series.

The Bank has always been in the leading
position in Armenia banking system in terms
of ROE and ROA and 2020 was no exception.

մլն ՀՀ դրամ million AMD

ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր շահույ-
թի ավելի քան 10.5%-ը:

.



ROA ցուցանիշներով Բանկը մշտապես

ցուցանիշը ՝ 1.83%: 2020թ.-ին նվազման պա-
րագայում անգամ Բանկի ցուցանիշները բա-
վականաչափ գերազանցու ն ՀՀ բանկային

ROE ցուցանիշներով ՀՀ բանկային հա-
մակարգում զբաղեցրել է համապատասխա-

03.03.2021թ.-ի թիվ 105 տարեկան վերլուծա-
կան հաշվետվության:

Even In case of decrease in 2020, the Bank's
indicators significantly exceed the average level
of the mentioned indicators of the Armenian
banking system. In 2020, the Bank ranked 2nd
and 3rd in terms of ROE and ROA, respectively,
according to the annual analytical report No. 105,
03.03.2021 of Arminfo agency.
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մակարդակը:







վճա-

(
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Մարդկային ռեսուրսների կառավարման
ոլորտում Բանկը մշտապես ապավինել

մասնագետների ներգրավման, աշխատա-
կիցների շարունակական վերապատրաստ-
ման, ընդհանուր զարգացման, կորպո-
րատիվ մշակույթի տարածման ու առողջ

Բանկն իր աշխատակիցների հետ փոխ-
հարաբերությունները կառուցու երկա-է

հարգանքի սկզբունքով:

նրանց վերապատրաստման, խրախուսման,

ձրացման մասին:

տակիցները աչքի են ընկել իրենց հմտու-
թյուններով, պրոֆեսիոնալիզմով, նախա-

ունակություններով: Բանկի բազմաթիվ աշ-
խատակիցներ մասնակցել են ՀՀ տարած-

դասընթացների՝ փորձի ու գիտելիքների
փոխանակման նպատակով:

րազանց առաջադիմություն ցուցաբերած
բազում աշխատակիցներ մասնակցել են

րապատրաստման ծրագրերի:

Մշտապես մասնագիտական որակավոր-
ման բարձրացման նպատակով Բանկը
խրախուսել է աշխատակիցների մասնակ-

փոխհատուցել են նրանց ծախսերը
հաջողությամբ որակավորման քննությունները
հանձնելու դեպքում: Ծրագրերին մասնակ-

The Bank has always encouraged
employees to participate in ACCA, CFA and
other recognized international qualification
improvement programs for the purpose of
permanent professional development, and
reimbursed expenses in case of passing the
qualification exams. Due to their participation
in the programs, a number of Bank employees
were awarded ACCA and CFA qualifications.

In 2020, one employee of the Bank
participated in the trainings on "Technical

Investments" organized by the German-
Armenian Fund and IPC companies, qualified
as a technical auditor of energy saving
programs.

Evaluation of Potential Commercial

ու



րի տեխնիկական գնահատումը» թեմայով

յող ծրագրերի տեխնիկական աուդիտորի
որակավորում:

Installed a disinfection system at the entrance
of the Bank.

ը: Այդ ավանդույ-
թը շարունակվել է նաեւ 2020թ.-ին:

նեության արդյունքներով կամ աշխա-

գայում:

Furthermore, the Bank rewards its employees
with annual performance or in case of record-
ing work achievements.

1

բ

եւ

իսկ





խատակիցներ իրենց մասնակցությունն
են ունեցել կորոնավիրուսի հիվանդության

պարբերականությամբ հավելյալ գումարներ
փոխանցելով Հայաստան Համահայկական

Զինծառայողների ապահո-
վագրության

Բանկը կրկնապատկում է աշխատակիցների

հավելյալ գումարները: Բանկի որոշ աշ-



ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
INFORMATION
TECHNOLOGIES
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իսկ,
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ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

RISK MANAGEMENT
SYSTEM
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

SOCIAL RESPONSIBILITY

10









ա

բ

գ



a)

b)

c)







Վերապահումով կարծիք

Վերապահումով կարծիքի հիմքեր

Աուդիտի առանցքային հարցեր



Qualified Opinion

Basis for Qualified Opinion

Key Audit Matters



Այլ տեղեկատվություն

պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական
հաշվետվությունների աուդիտի համար



Other information

Responsibilities of Management and Those Charged with
Governance for the Financial Statements

Auditor’s Responsibilities for the Audit
of the Financial Statements







































ՕԳՏԱԿԱՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ
USEFUL INFORMATION
ABOUT BANK
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