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ԲԱՆԿԻ 
ԳՈՐԾԱԴԻՐ 
ՏՆՕՐԵՆԻ 
ՈՒՂԵՐՁԸ

ՀՀ տնտե սու թյու նը 2021թ -ին վե րա կանգ-
նեց ա ճի մի տում ե րը և գ րան ցեց շուրջ 
5.7% տնտե սա կան աճ` չնա յած այն հան-
գա ման քին, որ Ար ցախ յան 44-օր յա պա-
տե րազ մի և կո րո նա վի րու սի հա մա վա-
րա կի հետ ևան քով տա րեսկզ բին ձևա-
վոր ված էր տնտե սա կան բարդ և  ան կա-
յուն մի ջա վայր: Տա րե վեր ջի դրութ յամբ 
2020թ -ի վեր ջի հա մե մատ ՀՀ դրամ 
արժ ևոր վել է շուրջ 8.1%-ով: Գ նա ճի տեմ-
պը ե ղել է բարձր և կազ մել 7.2%, ո րի 
ուղ ղութ յամբ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 
կող մից վար վել է կոշտ դրա մա վար կա-
յին քա ղա քա կա նութ յուն: Արդ յուն քում 
վե րա ֆի նան սա վոր ման տո կո սադ րույ-
քը տա րեսկզ բին սահ ման ված 5.25%-ից 
տա րե վեր ջին դար ձավ 7.75%: Այս ա մե-
նը, ան շուշտ, իր ազ դե ցութ յունն է ու նե ցել 
ՀՀ բան կա յին հա մա կար գի, այդ թվում` 
Բան կի գոր ծու նեութ յան և  ար ձա նա-
գրած ցու ցա նիշ նե րի վրա:

Բանկի համար 2021 թվականը 
ֆինանսական արդյունքների 
և բանկային համակարգում 
մրցակցային դիրքի 
ամրապնդման առումով եղել է 
հաջողակ տարի:                     

In 2021, the Armenian economy restored 
growth trends and registered about 5.7% 
economic growth, despite the fact that 
the 44-day war in Artsakh as well as the 
coronavirus, created difficult and unstable 
economic environment at the beginning 
of the year. As compared to the end of 
2020, the Armenian dram depreciated 
by about 8.1% at the end of the year. The 
inflation rate was high ending up with 
7.2% which made the Central Bank of 
Armenia pursue a strict monetary policy. 
As a result the refinancing rate raised 
from 5.25% (defined at the beginning 
of the year) to 7.75% at the end of the 
year. All this,  of course,had an impact on 
the banking system of the Republic of 
Armenia including the Bank’s activities 
and indicators.

MESSAGE OF 
THE BANK’S 
EXECUTIVE 
DIRECTOR

Հարգելի հաճախորդներ, 
գործընկերներ, աշխատակիցներ 
և բաժնետերեր

The year of 2021 was successful 
for the Bank in terms of financial 
results and strengthening its 
competitive position in the 
banking system.                                                                                                                                         

Dear customers, 
partners, employees and 
shareholders

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Անդ րա դառ նա լով Բան կի գոր ծու նեութ-
յա նը՝ անհ րա ժեշտ է ար ձա նագ րել, որ 
2021թ -ին Բանկն ա պա հո վել է շուրջ 7.8 
մլրդ ՀՀ դրա մի չա փով զուտ շա հույթ, 
ին չը գե րա զան ցում է նա խորդ տար վա 
նույն ցու ցա նի շը շուրջ 29%-ով: Գոր ծող 
17 առևտ րա յին բան կե րի շար քում Բան-
կը շա հույ թի մե ծութ յամբ զբա ղեց րել է 
5-րդ տե ղը` ա պա հո վե լով ՀՀ բան կա յին 
հա մա կար գի ընդ հա նուր շա հույ թի շուրջ 
13.2%-ը:  

2021թ -ի գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րով 
Բան կը ՀՀ բան կա յին հա մա կար գում շա-
րու նա կել է պահ պա նել իր ա ռա ջա տար 
դիր քե րը ROA և ROE, ինչ պես նաև մեկ 
աշ խա տո ղին բա ժին ընկ նող հա սույ թի ու 
զուտ շա հույ թի ցու ցա նիշ նե րի գծով:

Առևտ րի ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րի 
շրջա նակ նե րում 2021թ -ի իր ակ տիվ գոր-
ծու նեութ յան արդ յուն քում Բան կը Վե րա-
կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան 
Բան կի (ՎԶԵԲ) կող մից չոր րորդ տա րին 
ա նընդ մեջ ար ժա նա ցավ «Ա մե նաակ
տիվ թո ղար կող բան կը Հա յաս տա նում» 
պատ վա վոր մրցա նա կին: Ա վե լին, 2021թ-
ին ՎԶԵԲ-ը Բան կի հա մար առևտ րի ֆի-
նան սա վոր ման սահ մա նա չափն ա վե-
լաց րել է ևս 6.5 մլն ԱՄՆ դո լա րի չա փով՝ 
հասց նե լով 28.5 մլն ԱՄՆ դո լա րի, ո րը 
ներ կա յումս ՀՀ բան կա յին հա մա կար գում 
ա մե նա մեծ սահ մա նա չա փե րից մեկն է:

Միա ժա մա նակ, Բանկն Ա սիա կան Զար-
գաց ման Բան կի (ԱԶԲ) կող մից ար ժա նա-
ցել է առևտ րի ֆի նան սա վոր ման ո լոր-
տում 2021թ -ի « Հա յաս տա նում ա ռա ջա
տար գոր ծըն կեր բանկ» մրցա նա կին։ 
2021թ -ին ԱԶԲ-ն Բան կի հա մար առևտ րի 
ֆի նան սա վոր ման սահ մա նա չափն ա վե-
լաց րել է ևս 4 մլն ԱՄՆ դո լա րի չա փով՝ 
հասց նե լով 9 մլն ԱՄՆ դո լա րի: 

As for the Bank’s activities it should be 
noted that in 2021 the Bank had a net 
profit of about AMD 7.8 billion which ex-
ceeds the same indicator by almost 29% 
compared to the previous year. The Bank 
was 5th among the 17 commercial banks 
in terms of profit comprising over 13.2% of 
the total profit of the Armenian banking 
system. 

Following the results of the activities in 
2021 the Bank continued to maintain its 
leading position in the banking system of 
the Republic of Armenia in terms of ROA 
and ROE, as well as in terms of income 
and profit per employee.

As a result of its active and continuous 
involvement in the trade financing pro-
grams in 2021 the Bank was awarded “The 
Most Active Issuing Bank in Armenia” 4 
times in the row by the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD). 
Moreover, in 2021 the EBRD increased 
the trade financing limit for the Bank by 
USD 6.5 million totaling USD 28.5 million 
which is currently one of the largest limits 
in the Armenian banking system.

At the same time, the Bank was awarded 
as the “Leading Partner Bank in Armenia” 
in 2021 by the Asian Development Bank 
(ADB) based on trade finance results. In 
2021, the Asian Development Bank in-
creased the trade finance limit by USD 4 
million making it over USD 9 million.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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In 2021, the Bank continued to be active 
in corporate financing porgram including 
SME lending and financing of “Green” and 
energy efficient projects. In 2021 the Bank 
joined the second phase of the “MSME 
Support” program implemented by KfW, 
the EBRD and the Bank has signed two 
new loan agreements totaling USD 8 mil-
lion under “The SME Competitiveness Pro-
gram in Eastern Partnership” and GEFF in 
Armenia Phase II Energy Efficiency Pro-
gram.

To offer customers various profitable tools 
in the lending process the Bank gives 
huge importance to the cooperation with  
local and international organizations. 
During 2021 the Bank has expanded its re-
lations with EBRD, ADB, FCI International 
Factoring Association, German-Armenian 
Fund, Export Insurance Agency of Arme-
nia CJSC, National Mortgage Company 
RCO CJSC and Home for Youth RCO CJSC 
and other partner financial institutions.

2021թ -ին Բան կը շա րու նա կել է ակ տիվ 
գոր ծու նեութ յուն վա րել կոր պո րա տիվ, 
այդ թվում`  ՓՄՁ վար կա վոր ման և « Կա-
նաչ» ու է ներ գաարդ յու նա վետ նա խագ ծե-
րի ֆի նան սա վոր ման ուղ ղութ յուն նե րով: 
2021թ -ին Բան կը միա ցել է KfW-ի կող մից 
ի րա կա նաց վող «ՄՓՄՁ Ա ջակ ցում» վար-
կա յին ծրագ րի երկ րորդ փու լին, ինչ պես 
նաև Բան կը ՎԶԵԲ-ի հետ կնքել է  2 նոր 
վար կա յին պայ մա նագ րեր` Ար ևել յան 
գոր ծըն կե րութ յան ՓՄՁ-նե րի մրցու նա-
կութ յան ծրագ րի և Կա նաչ տնտե սութ յան 
ֆի նան սա վոր ման հա մար Հա յաս տա-
նում է ներ գաարդ յու նա վե տութ յան ծրագ-
րի 2-րդ փու լի շրջա նա կում ներգ րա վե լով 
8 մլն ԱՄՆ դո լար ծա վա լով ար տոն յալ 
վար կա յին մի ջոց ներ:  

Վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցում հա ճա-
խորդ նե րին տար բեր շա հա վետ գոր ծիք-
ներ ա ռա ջար կե լու նպա տա կով Բան կը 
մշտա պես կար ևո րում է տե ղա կան և մի-
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րա ցում ու 
ընդ լայ նու մը: 2021թ -ի ըն թաց քում Բան կը 
շա րու նա կել է ընդ լայ նել հա րա բե րութ-
յուն նե րը ՎԶԵԲ-ի, ԱԶԲ-ի, “FCI” մի ջազ-
գա յին ֆակ տո րին գա յին ա սո ցիա ցիա յի, 
« Գեր մա նա հայ կա կան հիմ ադ րամ» ԾԿԳ 
Հիմ ար կի, « Հա յաս տա նի ար տա հան ման 
ա պա հո վագ րա կան գոր ծա կա լութ յուն» 
ԱՓԲԸ-ի և մեր մյուս գոր ծըն կեր ֆի նան-
սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: 

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Հատ կան շա կան է նաև ՀՀ-ում « Կա նաչ» 
ֆի նան սա վոր ման ո լոր տի զար գաց մանն 
ուղղ ված “Scaling up green finance practices 
in Armenia” ծ րագ րի շրջա նա կում Բան-
կի, Կա նաչ կլի մա յի հիմ ադ րա մի (GCF) 
ու ՀՀ շրջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա-
րութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ո րում 
Բան կը դեռևս 2020թ -ից GCF-ի կող մից 
ընտր վել է որ պես ծրագ րի հա մա կար գող 
գոր ծըն կեր: 2021թ -ին մի ջազ գա յին հե ղի-
նա կա վոր խորհր դատ վա կան ըն կե րութ-
յուն նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ 
շա հա ռու նե րի կա րո ղութ յուն նե րի բարձ-
րաց ման նպա տա կով ի րա կա նաց վել են 
մի շարք մի ջո ցա ռում եր, ո րոնք ուղղ-
ված են ե ղել մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում-
նա սի րութ յա նը, ՀՀ-ում առ կա խնդիր նե-
րի բա ցա հայտ մա նը և  ո լոր տի զար գաց-
մա նը: 

Շա րու նա կե լով իր ակ տիվ ներդ րու մա յին 
գոր ծու նեութ յու նը՝ Բանկն ար ժեթղ թե րի 
պորտ ֆե լի ծա վա լով 2021թ -ին բան կա յին 
հա մա կար գում շա րու նա կել է զբա ղեց-
նել 1-ին հո րի զո նա կա նը: Հաշ վի առ նե-
լով ար ժեթղ թե րի շու կա յում ա ռա ջա տար 
դիր քը, Բան կը պար տա տոմ սեր թո ղար-
կող մի շարք ֆի նան սա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի հա մար հան դես է ե կել 
որ պես ար ժեթղ թե րի մար քեթ-մեյքեր 
և ֆոն դա յին բոր սա յում կազ մա կեր պել 
պար տա տոմ սե րի երկ կող մա նի գնա-
նշում եր: 

Բանկն ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է 
դարձ րել ֆի նան սա կան շու կա յում բան-
կե րի, վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն-
ների, կեն սա թո շա կա յին ակ տիվ նե րի 
կա ռա վա րիչ նե րի, ա պա հո վագ րա կան ու 
ներդ րու մա յին ըն կե րութ յուն նե րի հա մար 
որ պես միջ նորդ օ ղակ ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց մա նը` հնա րա վո րութ յուն ըն ձե-
ռե լով մի ջազ գա յին և տե ղա կան շու կա-
նե րում ներդ րում եր կա տա րել տար բեր 
ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րում:

It is remarkable the cooperation of the 
Bank with the Green Climate Fund (GCF) 
and the Ministry of Environment of the Re-
public of Armenia within the framework 
of the “Scaling up green finance practic-
es in Armenia” program which aimed at 
the development of the “Green” financing 
sector in Armenia and where the Bank 
has been chosen as a project coordinat-
ing partner by GCF since 2020. In 2021, 
a number of activities were undertaken 
with the direct participation of reputable 
international consulting companiesto in-
crease the capacity of beneficiaries, which 
were aimed at studying international ex-
perience, identifying issues in Armenia 
and developing the sector.

Actively continuing in investment activity 
in 2021 the Bank ranked first in the bank-
ing system in terms of securities portfolio. 
Taking into account the leading position 
in the securities market, the Bank acted 
as a securities market maker for a number 
of bond-issuing financial institutions orga-
nizing bilateral quotations of bonds at the 
trading sessions of the stock exchange.

The Bank has paid special attention to its 
role in the financial market as intermedi-
ary service provider for banks, non-bank 
financial institutions, pension funds’ man-
agers, insurance and investment compa-
nies by offering various products in both 
RA and international financial markets 
thus enabling investments in various fi-
nancial instruments.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Բան կի Խորհր դի, Տ նօ րի նութ յան, ղե կա-
վար ան ձանց և  աշ խա տա կից նե րի ջան-
քե րի ու հա ճա խոր դա մետ մո տե ցում ե րի 
շնոր հիվ հնա րա վոր է դար ձել պահ պա-
նել Բան կի ծա ռա յութ յուն նե րի մրցակ ցա-
յին պայ ման նե րը և ներգ րա վել նոր հա-
ճա խորդ ներ: Հա ճա խորդ նե րի հետ մեր 
ա մե նօր յա աշ խա տան քի արդ յուն քում 
պար բե րա բար վե րա նայ վել է մեր ծա-
ռա յութ յուն նե րի պայ ման նե րը՝ ա ռա վե լա-
գույնս բա վա րա րե լով հա ճա խորդ նե րի 
պա հանջ մունք նե րը:

Մենք շա րու նա կե լու ենք աշ խա տել նույն 
ե ռան դով և վճ ռա կա նութ յամբ` հա վա-
տա րիմ մա լով մեր սկզբունք նե րին ու 
հե տա մուտ լի նե լով ա ռա ջի կա տա րի նե-
րի մեր ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րի 
ի րա գործ մա նը:

Իմ ու Բան կի անձ նա կազ մի ա նու նից խո-
րին շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում մեր 
հա ճա խորդ նե րին, գոր ծըն կեր նե րին, 
Խորհր դին և բաժ նե տե րե րին Բան կին 
ցու ցա բե րած վստա հութ յան, ա ջակ ցութ-
յան ու փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան հա մար:

Միա ժա մա նակ հայտ նում եմ իմ ե րախ-
տա գի տութ յու նը Բան կի անձ նա կազ մին 
պրո ֆե սիո նալ և ն վիր ված աշ խա տան քի 
հա մար:

Thanks to the efforts customer-oriented 
approach of the Bank’s Board, manage-
ment and employees, the Bank has been 
able to maintain its competitive role and  
attract new clients. As a result of our day-
to-day interactions with customers we 
regularly reviewed the terms of our ser-
vices to best meet their needs.

We will keep on working with the same 
energy and determination remaining true 
to our principles and pursuing our strate-
gic objectives in the forthcoming years. 

On behalf of the Bank staff, I would like to 
express my sincere gratitude towards our 
Customers, Partners, Bank’s Board mem-
bers and shareholders for their trust and 
mutual beneficial cooperation.

I would also like to express my gratitude 
to the staff of the Bank for their profes-
sionalism and commitment.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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ROA

ROE

Մեկ աշխատակցին բաժին 
ընկնող հասույթ (մլն ՀՀ դրամ)                              
Income per employee(million AMD)

Մեկ աշխատակցին բաժին 
ընկնող շահույթ (մլն ՀՀ դրամ)                            
Profit per employee(million AMD)

Բանկում պահառության 
վերցված արժեթղթեր                                                        
Custody securities were taken in the Bank

ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (%)
CHANGES (%)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՏԻՎՆԵՐ                   
TOTAL ASSETS

Վարկային պորտֆել                    
(ներառյալ՝ ֆակտորինգ)                     
Loan Portfolio (Including Factoring) 

Արժեթղթերի պորտֆել               
Securities Portfolio

398,420 386,139 3.2%

116,760 123,498 (5.5)%

2021 2020

243,775 221,380 10%

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ            
TOTAL LIABILITIES

Ավանդային պորտֆել          
Deposit Portfolio

Թողարկված 
պարտատոմսերի պորտֆել                                   
Portfolio of issued bonds

339,353 323,207 5%

123,997 134,700 (8)%

58,839 64,912 (9.4)%

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ            
EQUITY CAPITAL

Շահույթ                                      
Profit

59,067 62,932 (6.1)%

7,765 6,026 29%

Այլ ցուցանիշներ / Other Indicators

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ (ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ) 
EMPLOYEES (ANNUAL AVERAGE)

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ                                              
CUSTOMERS

146 149 (2.1)%

3,421 3,330 2.7%
Գործակիցներ / Ratios

1.97% 1.83% 7.7%
12.37% 9.05% 36.7%

223.0 13.0%

50.0 28.8%

70.1 69.4 1%

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
MAIN INDICATOR

MAIN 
INDICATORS AND 
ACHIEVEMENTS

64.4

252.0

Ընդանուր ցուցանիշներ (մլն ՀՀ դրամ)  /  Total Indicators (mln AMD)
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 ■ During the annual meeting Of the 
EBRD within the framework of TFP, 
based on the results of 2021 indicators 
the Bank was awarded with “The Most 
Active Issuing Bank in Armenia” by the 
EBRD for the forth year in a row.

 ■ As a result of previous year the Bank 
was awarded with “Leading Partner 
Bank in Armenia” by the Asian 
Development Bank in the field of 
trade financing in 2021.

 ■ The Bank and the EBRD has signed two 
new loan agreements totaling USD 8 
million dollars within the framework 
of the Eastern Partnership SME 
Competitiveness Program (supported 
by the European Union (EU)) and the 
second phase of the Energy Efficiency 
Program for Financing Green Economy 
in Armenia (supported by the Green 
Climate Fund).

 ■ According to a loan agreement signed 
between the Bank and the Central 
Bank of Armenia, the Bank has joined 
the second phase of the “MSME 
Support” program implemented by 
the KfW.

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ACHIEVEMENTS

 ■ ՎԶԵԲ-ի տա րե կան ժո ղո վի շրջա-
նա կում առևտ րի ֆի նան սա վոր ման 
ծրագ րի (TFP) ո լոր տում 2021թ -ի ցու ցա-
նիշ նե րի արդ յունք նե րից ել նե լով Բան-
կը չոր րորդ տա րին ա նընդ մեջ ար ժա-
նա ցել է «Ամենաակտիվ թողարկող 
բանկը Հայաստանում» մրցանակին: 

 ■ Առևտ րի ֆի նան սա վոր ման ո լոր-
տի նա խորդ տար վա ցու ցա նիշ նե-
րի ամ փոփ ման արդ յուն քում Բանկն 
ԱԶԲ-ի կող մից ար ժա նա ցել է առևտ-
րի ֆի նան սա վոր ման ո լոր տում 2021թ -
-ի «Ա ռա ջա տար գոր ծըն կեր բանկ ՀՀ-
ում» մրցա նա կին:

 ■ Բան կի և ՎԶԵԲ-ի միջև կնքվել է Արևել-
յան գոր ծըն կե րութ յան ՓՄՁ-նե րի 
մրցու նա կութ յան ծրագ րի (Եվ րո պա-
կան միութ յան (ԵՄ) ա ջակ ցութ յամբ) 
ու Կա նաչ տնտե սութ յան ֆի նան սա-
վոր ման հա մար Հա յաս տա նում է ներ-
գաարդ յու նա վե տութ յան ծրագ րի 2-րդ 
փու լի ( Կա նաչ կլի մա յի հիմ ադ րա մի 
ա ջակ ցութ յամբ) շրջա նակ նե րում 2 
վար կա վոր ման նոր պայ մա նա գիր՝ 8 
մլն ԱՄՆ դո լար ծա վա լով:

 ■ Բան կի և ԿԲ-ի միջև ստո րագր ված 
վար կա յին պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 
Բան կը 2021 թվա կա նի հու նիս ամ սին 
միա ցել է KfW բան կի կող մից ի րա կա-
նաց վող «ՄՓՄՁ Ա ջակ ցում» վար կա յին 
ծրագ րի երկ րորդ փու լին:

2021թ-ին տեղի են ունեցել 
Բանկի համար մի շարք 
կարևոր իրադարձություններ, 
որոնցից ներկայացնում ենք 
հիմնականները։ Մասնավորապես.

In 2021, a number of important 
for the Bank events took place, 
in particular:

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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https://www.ebrd.com/news/2020/-ebrd-tfp-awards-recognise-successful-partner-banks-from-three-continents-.html?fbclid=IwAR3rN6f1rnQloWoQ9Np3Yo9n0OJMF3xfYHappGZvQ4HcnHvAoGnYABgzhTY)
https://www.ebrd.com/news/2020/-ebrd-tfp-awards-recognise-successful-partner-banks-from-three-continents-.html?fbclid=IwAR3rN6f1rnQloWoQ9Np3Yo9n0OJMF3xfYHappGZvQ4HcnHvAoGnYABgzhTY)
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ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ CLIENTS

Ֆի նան սա վոր ման ո լոր տում Բան կի հա-
մար որ պես հիմ ա կան թի րա խա յին հա-
ճա խորդ ներ են հան դի սա նում այն բիզ-
նես հա ճա խորդ նե րը, ո րոնք զբաղ վում 
են ար տադ րա կան և  ար տա հան մանն 
ուղղ ված գոր ծու նեութ յամբ, ո րոնց ֆի-
նան սա վո րու մը Բանկն ի րա կա նաց նում 
է ոչ միայն ա վան դա կան վար կա վոր ման, 
այլ նաև առևտ րի ֆի նան սա վոր ման գոր-
ծիք նե րի մի ջո ցով՝ խթա նե լով ար տադըր-
ման ու ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե-
լաց ումը: Վեր ջին տա րի նե րին Բան կի հա-
մար չա փա զանց կար ևոր է դար ձել նաև 
ար տադ րա կան վե րա զին ման և տեխ նո-
լո գիա կան զար գաց ման, է ներ գաարդ յու-
նա վետ և «կա նաչ» ծրագ րե րի ֆի նա սա-
վո րու մը:

The main target clients for the Bank in 
the field of financing are the business 
clients engaged in production-export 
activities, which the Bank finances not 
only through traditional lending, but also 
through trade financing instruments, thus 
stimulating the increase in production-
export volumes. In recent years, it has 
become extremely important for the 
Bank to finance production upgrades, 
technological development, energy-
efficient and “green” projects.

WWW.ARMSWISSBANK.AM

Հաճախորդների սպասարկումը 
Բանկի կառավարման 
մարմինների և աշխատակազմի 
կողմից մշտապես արժանացել 
է առանձնահատուկ 
ուշադրության: Տվյալ մոտեցումը 
համահունչ է Բանկի որդեգրած 
ռազմավարական արժեքներին, 
որի նպատակն է ապահովել 
հաճախորդների ամբողջական 
բարձրակարգ սպասարկում ՝ 
ցուցաբերելով յուրաքանչյուր 
հաճախորդին անհատական 
մոտեցում:

Customer service has always 
received special attention from 
the Bank’s management and 
staff. This approach is in line with 
the strategic values adopted 
by the Bank, and the goal is 
to provide full high quality 
customer service, providing an 
individual approach to each 
customer.
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31.12.2021թ -ի դրութ յամբ ակ տիվ հա ճա-
խորդ նե րի թվա քա նա կը կազ մել է 3,421, 
ո րը նա խորդ տար վա նույն ցու ցա նի շի 
հա մե մա տութ յամբ ա ճել է շուրջ 3%-ով:

31.12.2021թ -ի դրութ յամբ ի րա վա բա նա-
կան և ֆի զի կա կան անձ հա ճա խորդ նե-
րի տե սա կա րար կշի ռը կազ մել է հա մա-
պա տաս խա նա բար 39% և 61%:

Բանկը հաճախորդների համար թո-
ղարկում և սպասարկում է MasterCard 
Standard, MasterCard Gold, MasterCard 
Business քարտեր: Թեպետ քարտերի 
թողարկումը և սպասարկումը Բանկի 
համար չի հանդիսանում ռազմա-
վարական բիզնես ուղղություն, սակայն 
նշված ծառայությունների մատուցումը 
պայմանավորված է հաճախորդներին 
համալիր ծառայությունների ապահով-
ման անհրաժեշտությամբ:

As of 31.12.2021, the number of Bank’s 
customers was 3,421, which was increased 
by about 3% comparing with the indicator 
of last year.

As of 31.12.2021, the share of legal entities 
and individual customers was 39% and 
61%, respectively. 

The Bank issues and serves MasterCard 
Standard, MasterCard Gold, MasterCard 
Business plastic cards for customers. 
Although card issuance and service is 
not a strategic business direction for 
the Bank, the provision of these services 
is conditioned by the need to provide 
comprehensive customer services to the 
clients.
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ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ LENDING

Տն տե սութ յան վար կա վո րու մը Բան կի 
ռազ մա վա րա կան էա կան բիզ նես ուղ-
ղութ յունն է: Վար կա վոր ման ընդ հա-
նուր ներդ րում ե րի ծա վա լը 31.12.2021թ -ի 
դրութ յամբ կազ մել է Բան կի ընդ հա նուր 
ակ տիվ նե րի 29.3%-ը: 

Բան կի որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված վար կա վոր ման գոր-
ծու նեութ յան մեջ Բան կը շա րու նա կում է 
նա խա պատ վութ յուն տալ կա յուն բիզ նես, 
զար գաց ման տե սա նե լի հե ռան կար ներ, 
կա ռա վար ման ո րակ յալ հա մա կարգ և 
բա րի համ բավ ու նե ցող կա յա ցած կոր-
պո րա տիվ հա ճա խորդ նե րին: Բան կը 
պատ րաս տա կա մո րեն հա մա գոր ծակ ցել 
է այն հա ճա խորդ նե րի հետ, ով քեր հե-
տաքրքր ված են կամ ակ տի վո րեն օգտ-
վում են Բան կի կող մից ա ռա ջարկ վող այլ 
ծա ռա յութ յուն նե րից:

Lending is a strategically important busi-
ness direction for the Bank. The volume 
of total credit investments as of 31.12.2021 
was 29.3% of the Bank’s assets.

In the lending policy adopted by the 
Bank, the Bank continues to give priority 
to stable business, visible development 
prospects, quality management system 
and corporate clients with good reputa-
tion. The Bank is ready to cooperate with 
customers who are interested or actively 
use other services offered by the Bank. 

Բանկի 2021 թվականի վարկային 
գործունեությունը բնութագրող 
հիմնական ցուցանիշներն ու 
իրադարձությունները.

The main indicators and events 
characterizing the lending activity 
of the Bank in 2021.

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ 
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼ

LOAN INSTRUMENTS AND 
LOAN PORTFOLIO

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Բան կը շա րու նա կում է հա ճա խորդ նե-
րին ա ռա ջար կել վար կա յին գոր ծիք նե րի 
լայն փա թեթ.

 ■ վար կեր, վար կա յին գծեր, օ վեր-
դրաֆտ ներ, այդ թվում` քար տա յին 
օ վերդ րաֆտ ներ,

 ■ բան կա յին ե րաշ խիք ներ, ակ րե դի-
տիվ ներ,

 ■ գնման պատ վե րի ֆի նան սա վո րում, 
նա խաար տա հան ման և հե տար տա-
հան ման ֆի նան սա վո րում, ֆակ տո-
րինգ,

 ■ նա խագ ծա յին ֆի նան սա վո րում, այդ 
թվում` վե րա կանգն վող է ներ գիա յի, 
է ներ գաարդ յու նա վետ նա խագ ծե րի և 
մե զա նին ֆի նան սա վո րում,

 ■ լի զին գա յին ֆի նան սա վո րում և հա-
ճա խորդ նե րի կա րիք նե րից բխող այլ 
ծա ռա յութ յուն ներ:

The Bank continues to offer a wide range 
of credit instruments to its customers.

 ■ Loans, credit lines, overdrafts, includ-
ing card overdrafts,

 ■ Bank guarantees, letters of credit

 ■ Purchase order financing, pre-export 
and post-export financing, factoring,

 ■ Project financing, including financing 
of renewable energy, energy efficient 
projects,

 ■ Leasing financing - other services 
based on customer needs

Հա ճախ, ել նե լով հա ճա խոր դի ան հա տա-
կան պա հանջ մունք նե րից, Բան կը կա-
րող է միա ժա մա նակ հա մակ ցել մի քա նի 
վար կա յին գոր ծիք ներ կամ նա խա պես 
նա խա տե սել փո խա րի նել վար կա յին մեկ 
գործիքը մյու սով՝ ել նե լով նպա տա կից, 
ժամ ե տայ նութ յու նից, մար ման աղբ յու-
րից և  այլն: Նշ ված գոր ծե լաո ճի կի րա-
ռու մը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում հա-
ճա խոր դին ստա նալ ա ռա վել ճկուն և 
մատ չե լի պայ ման նե րով ֆի նան սա կան 
լու ծում եր:

Բան կի կող մից տնտե սութ յան վար կա-
վոր ման հիմ ա կան ո լորտ ներ են հան-
դի սա նում արդ յու նա բե րութ յու նը (սննդի 
արդ յու նա բե րութ յուն, ձկնա բու ծութ յուն, 
թեթև արդ յու նա բե րութ յուն և  այլն), այդ 
թվում նաև՝ ար տա հա նող արդ յու նա բե-
րութ յու նը,   է ներ գե տի կան, հատ կա պես` 
վե րա կանգն վող է ներ գիա յի ո լոր տը, 
առև տու րը, գյու ղատն տե սութ յու նը (գյու-
ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի ար տադ-
րութ յուն, վե րամ շա կում, պտղա տու այ-
գի նե րի հիմ ում և  այլն), տու րիզ մը և ֆի-
նան սա կան ո լոր տը:

Often, depending on the individual needs 
of the customer, the Bank may combine 
several loan instruments at the same time 
or plan in advance the replacement of one 
loan instrument with another depending 
on the purpose, maturity, source of repay-
ment, etc. The mentioned working style 
enables the client to get more flexible fi-
nancial solutions with affordable terms.

The main areas of lending are industry 
(food industry, public catering, service, 
fish farming, light industry, etc.), including 
export industry, energy, especially renew-
able energy, trade, agriculture (production 
of agricultural products, processing, plant-
ing of orchards, etc.), tourism and finan-
cial sector.

The Bank offers medium or long-term 
financing instruments for capital invest-
ments, energy efficiency enhancement 
and / or working capital, and mainly short-
term financing instruments for trade fi-
nancing.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Բան կը կա պի տալ ներդ րում ե րի, է ներ-
գաարդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
և/ կամ շրջա նա ռու մի ջոց նե րի հա մալըր-
ման նպա տա կով ա ռա ջար կում է միջ նա-
ժամ ետ կամ եր կա րա ժամ ետ ֆի նան-
սա վոր ման գոր ծիք ներ, իսկ առևտ րի ֆի-
նան սա վոր ման նպա տա կով՝ հիմ ա կա-
նում կար ճա ժամ ետ ֆի նան սա վոր ման 
գոր ծիք ներ:

Բանկը ՀՀ բանկային համակարգում 
իրավաբանական անձանց տրված վար-
կերի պորտֆելում զբաղեցրել է 9-րդ 
հորիզոնականը և 31.12.2021թ-ի դրությամբ 
իր մասնաբաժինը կազմել է ՀՀ բանկային 
համակարգի իրավաբանական անձանց 
տրված վարկերի պորտֆելի շուրջ 4.1%-ը: 

Ան հա տա կան վար կա յին ծա ռա յութ յուն-
նե րի շրջա նա կում Բան կը տա րեց տա րի 
ակ տի վաց նում է իր գոր ծու նեութ յու նը հի-
փո թե քա յին շու կա յում ՝ հա ճա խորդ նե-
րին հետ ևո ղա կա նո րեն ա ռա ջար կե լով 
մրցակ ցա յին պայ ման նե րով վար կա յին 
գոր ծիք ներ:

Վար կա յին պորտ ֆե լի ֆի նան սա վո րում 
ի րա կա նաց վում է ինչ պես Բան կի սե փա-
կան ռե սուրս նե րով, այն պես էլ տե ղա կան 
և մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի կող մից տրա մադ րած 
ծրագ րա յին մի ջոց նե րով: 31.12.2021թ -ի 
դրութ յամբ վար կա յին պորտ ֆե լի շուրջ 
24%-ը կազ մել են տե ղա կան ու մի ջազ գա-
յին ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի կող մից տրա մադր ված ծրագ րա յին 
մի ջոց նե րով ֆի նան սա վոր ված վար կե րը:

2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ Բան կի ընդ-
հա նուր վար կա յին պորտ ֆե լը կազ մել է 
շուրջ 116,760 մլն ՀՀ դրամ, ո րը  նա խորդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի նույն ցու ցա նի շի 
հա մե մա տութ յամբ նվա զել է 5.5%-ով, իսկ 
վար կա յին ներդ րում ե րից ստաց ված տո-
կո սա յին ե կա մուտ նե րը կազ մել են շուրջ 
11.4 մլրդ ՀՀ դրամ, ո րը նա խորդ տար վա 
նույն ցու ցա նի շի նկատ մամբ ա ճել է շուրջ 
12.3%-ով:

The Bank ranked 9th term of the corpo-
rate loans portfolio in the Armenian bank-
ing system and as of 31.12.2021, its share 
was about 4.1% of corporate loans portfo-
lio in the Armenian banking system. 

Within the framework of individual credit 
services, the Bank stimulates its activities 
in the mortgage market year by year, of-
fering competitive loan instruments to its 
customers.

The loan portfolio is financed both from 
the Bank’s own resources and through 
funds provided by local and internation-
al financial organizations. As of 31.12.2021, 
24% of the loan portfolio was financed by 
funds provided by local and international 
financial organizations.

As of the end of 2021, the Bank’s total 
loan portfolio amounted to about AMD 
116,760 million, which is 5.5% lower than 
the same indicator of the previous peri-
od, and interest income from credit in-
vestments amounted to about AMD 11.4 
billion, which increased by about 12.3% 
compared to the same indicator of the 
previous year.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Բանկում վարկավորումը զարգացել է 
հետևյալ հիմական ուղղություններով*.
• Կորպորատիվ, այդ թվում ՓՄՁ 

վարկավորում
• Նախագծային ֆինանսավորում
• Անհատական վարկավորում
• Արտահանման ֆինանսավորում և 

Ֆակտորինգ

The main directions of the Bank's 
Bank lending are:
• Corporate Lending,  including SME 

Lending
• Project Financing
• Individual Lending
• Export Financing and Factoring

*  Սույն բաժնում օգտագործված ցուցանիշները 
ներկայացված են ՀՀ կենտրոնական բանկի 
կողմից սահմանված սկզբունքներին 
համապատասխան:

* The indicators used in this section are 
presented in accordance with the principles 
set by the Central Bank of Armenia.

WWW.ARMSWISSBANK.AM

The Dynamic of interest income on lending activities
(AMD Billion)

Վարկային ներդրումներից ստացված տոկոսային եկամուտների 
դինամիկան (մլրդ ՀՀ դրամ)

The Loan portfolio
(Billion AMD)

Վարկային պորտֆել 
(մլրդ ՀՀ դրամ)

THE DYNAMICS OF LOAN 
PORTFOLIO AND INTEREST 
INCOME FROM LOAN 
PORTFOLIO

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԾԱՎԱԼԻ 
ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՑ 
ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ
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ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 
ՓՄՁ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

CORPORATE LENDING, 
INCLUDING SME LENDING

Այս տեղ կենտ րո նաց ված է Բան կի վար-
կա յին պորտ ֆե լի գե րակ շիռ մա սը, ո րը 
2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ կազ մել է շուրջ 
60.4 մլրդ ՀՀ դրամ1 կամ ընդ հա նուր 
վար կա յին պորտ ֆե լի 50%-ը: 2020թ -ի 
տա րե վեր ջի՝ 74.5 մլրդ ՀՀ դրամ ծա վա-
լի հա մե մատ կոր պո րա տիվ վար կա վոր-
ման պորտ ֆե լը 2021թ -ին նվա զել է շուրջ 
19%-ով:

Կոր պո րա տիվ, այդ թվում ՓՄՁ վար կե-
րի պորտ ֆե լում ընդգրկ ված են խո շոր 
և ՓՄՁ հա ճա խորդ նե րին շրջա նա ռու և 
կա պի տալ ներդ րում ե րի նպա տա կով, 
այդ թվում` առևտ րի ֆի նան սա վոր ման, 
գյու ղատն տե սա կան (պե տա կան ծրագ-
րե րի շրջա նակ նե րում) նպա տակ նե րով 
տրված վար կերն ու ֆի նան սա կան վար-
ձա կա լութ յուն նե րը, վար կա յին գծե րը, 
օ վերդ րաֆտ նե րը և  այլն, բա ցա ռութ-
յամբ նա խագ ծա յին ֆի նան սա վոր ման 
շրջա նա կում տրված վար կե րի պորտ ֆե-
լի (ներ կա յաց ված է ա ռան ձին բաժ նով): 
Թի րա խա յին հա ճա խորդ ներ են հա մար-
վում ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պող, 
այդ թվում ՝ ներ մու ծու մը փո խա րի նող 
ու ար տա հան ման պո տեն ցիալ ու նե ցող 
հա ճա խորդ նե րը, ո րոնց հա մար Բանկն 
ու նի և մշ տա պես զար գաց նում է մի ջազ-
գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս-
խա նող բազ մա թիվ ծա ռա յութ յուն ներ:

Կոր պո րա տիվ, այդ թվում ՝ ՓՄՁ վար-
կա վոր ման ո լոր տում նշա նա կա լի ի րա-
դար ձութ յուն է հա մար վում 2021թ -ից 
KfW բան կի «ՄՓՄՁ Ա ջակ ցում» ծրագ րին 
Բան կի մաս նակ ցութ յու նը (ո րի շրջա նա-
կում ՓՄՁ-նե րին տրա մադր վում են ՀՀ 
դրա մով մատ չե լի պայ ման նե րով վար-

1  Այս ցուցանիշում  ներկայացված չեն 
իրավաբանական անձանց դեբիտորական 
պարտքի ֆինանսավորման և նախաարտա-
հանման ու հետարտահանման վարկերը: 
Դրանք ընդգրկված են «Արտահանման 
ֆինանսավորում և ֆակտորինգ» բաժնում:

The majority of the Bank’s loan portfolio is 
concentrated in this sector, which, at the 
end of 2021, amounted to about AMD 60.4 
billion1  or 50% of the total loan portfolio. 
The corporate loan portfolio decreased by 
19% in 2021 compared to the indicator of 
the end of 2020, which was AMD 74.5 bil-
lion.

The corporate loan portfolio includes loans 
for large and SME clients for their capital 
investments, working capital, including en-
ergy efficiency, trade finance, agricultural 
(within the framework of government pro-
grams) and leasing, credit lines, overdraft 
loans, etc., except loans granted within the 
scope of project financing(which is present-
ed in a separate section).Target customers 
for the Bank are those who organize pro-
duction, including import substitution, have 
export potential, for which the Bank has 
and constantly develops a number of ser-
vices that meet international standards.

The Bank’s participation is considered a 
significant event the KfW Bank’s “SME Sup-
port” program from 2021 in the field of cor-
porate and SME lending (under which af-
fordable terms loans are provided SME), as 
well as the Eastern Partnership SMEs with 
the EBRD. Cooperation in the framework 
of the Competitiveness Program (support-
ed by the European Union (EU)), within the 
framework of which the Bank has attracted 
a loan of USD 4 million from the EBRD.

1   This indicator does not include loans for 
legal entities, debt financing, pre-export and 
post-export loans of clients related to the Bank. 
They are included in the “Export Financing and 
Factoring” section.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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The loans will be used to increase the cri-
teria of SMEs, modernize production, im-
prove working conditions, and promote 
competitiveness in local and international 
markets. In addition, trade finance loans 
are very important in the field of busi-
ness lending. Within the framework of the 
TFP, the Bank cooperates with the EBRD 
and the ADB, which provides its custom-
ers with short-term import-export loans, 
letters of credit, documentary collection-
sand international guarantees.

կեր), ինչ պես նաև ՎԶԵԲ-ի հետ Ար ևել յան 
գոր ծըն կե րութ յան ՓՄՁ-նե րի մրցու նա-
կութ յան ծրագ րի (Եվ րո պա կան միութ յան 
(ԵՄ) ա ջակ ցութ յամբ) ուղ ղութ յամբ հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը, ո րի շրջա նա կում 
Բան կը ՎԶԵԲ-ից ներգ րա վել է 4 մլն ԱՄՆ 
դո լա րի չա փով վար կա յին մի ջոց ներ: 
Վար կա յին մի ջոց ներն ուղղ վե լու են ՓՄՁ-
նե րի չա փա նիշ նե րի բարձ րաց մա նը, ար-
տադ րութ յան ար դիա կա նաց մա նը, աշ-
խա տան քա յին պայ ման նե րի բա րե լավ-
մա նը և տե ղա կան ու մի ջազ գա յին շու-
կա նե րում մրցու նա կութ յան խթան մա նը: 
Բա ցի այդ, բիզ նես վար կա վոր ման ո լոր-
տում մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն առևտ րի 
ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով տրված 
վար կե րը: ԱՖԾ շրջա նա կում Բան կը հա-
մա գոր ծակ ցում է ՎԶԵԲ-ի և ԱԶԲ-ի հետ ու 
իր հա ճա խորդ նե րին մա տու ցում է ներ-
մուծ ման և  ար տա հան ման կար ճա ժամ-
կետ վար կեր, ակ րե դի տիվ ներ, ին կա սո-
ներ և մի ջազ գա յին ե րաշ խիք ներ:

WWW.ARMSWISSBANK.AM

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

PROJECT 
FINANCING

Այս տեղ կենտ րո նաց ված է Բան կի վար-
կա յին պորտ ֆե լի այն հատ վա ծը, ո րը ֆի-
նան սա վո րում է վե րա կանգն վող է ներ-
գիա յի, շի նա րա րութ յան, գյու ղատն տե սա-
կան և  այլ  ո լորտ նե րի, ինչ պես նաև նոր 
սկսնակ բիզ նես նա խագ ծե րի կա պի տալ 
ներդ րում ե րը: 2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ 
նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման պորտ-
ֆե լը կազ մել է  շուրջ 30.9 մլրդ ՀՀ դրամ 
կամ ընդ հա նուր վար կա յին պորտ ֆե լի 
ա վե լի քան 25%-ը: 2020թ -ի տա րե վեր ջի՝ 
26.4 մլրդ ՀՀ դրամ ծա վա լի հա մե մատ նա-
խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման պորտ ֆե լը 
2021թ -ին գրան ցել է շուրջ 17% աճ:

2021թ -ի հա մար նա խագ ծե րի ֆի նան-
սա վոր ման ո լոր տում ա ռանձ նա հա տուկ 
ակ տիվ են ե ղել սե փա կան կա րիք նե րի 
ու բիզ նես նպա տա կով ար ևա յին կա յան-
նե րի նա խագ ծե րի և շի նա րա րա կան նա-
խագ ծե րի ֆի նան սա վո րում ե րը: 

Here is the part of loan portfolio which 
finances renewable energy, construction, 
agriculture and other sectors, as well 
as capital investments in new start-up 
business projects. As of the end of 2021, 
the project financing portfolio amounted 
to about AMD 30.9 billion or more than 
25% of the total loan portfolio. In 2021 the 
project financing portfolio increased of 
about 17% compared to the volume of last 
year which was AMD 26.4 billion.

In 2021, financing of solar stations and 
construction projects for own needs and 
business purposes have been extremely 
active.
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Նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման ո լոր տում 
նշա նա կա լի ի րա դար ձութ յուն է հա մար-
վում 2021թ -ին Կա նաչ տնտե սութ յան ֆի-
նան սա վոր ման հա մար Հա յաս տա նում 
է ներ գաարդ յու նա վե տութ յան   («GEFF-ը 
Հա յաս տա նում») ծրագ րի 2-րդ փու լի շրջա-
նա կում Բան կի և ՎԶԵԲ-ի միջև վար կա յին  
նոր պայ մա նագ րի կնքու մը: Բան կը ներգ-
րա վել է 4 մլն ԱՄՆ դո լա րի չա փով վար-
կա յին մի ջոց ներ, ո րոնք տրա մադր վոմ են 
ի րա վա բա նա կան անձ հա ճա խորդ նե րին 
կա նաչ տեխ նո լո գիա նե րի՝ հատ կա պես 
կլի մա յի հար մար վո ղա կա նութ յա նը և մեղ-
մաց մանն ուղղ ված ներդ րում ե րի հա մար: 
Ֆի նան սա վո րում են ստա նում այն պի սի 
նա խագ ծեր, ինչ պի սիք են՝ ջեր մա մե կու-
սա ցու մը, սե փա կան սպառ ման հա մար 
ար ևա յին ՖՎ է լեկտ րա կա յան նե րը, գեո-
թեր մալ ջեր մա յին պոմ պերն ու ջրարդ յու-
նա վետ ո ռոգ ման հա մա կար գե րը:

2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ Բան կը հա-
ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց րել է շուրջ 17.7 
մլրդ ծա վա լի 105 ար ևա յին կա յան նե-
րի ծրագ րե րի ֆի նան սա վո րում, որն իր 
ծա վալ նե րով ՀՀ բան կա յին հա մա կար-
գում լա վա գույն ցու ցա նիշ նե րից է: Ինչի 
շնորհիվ հնարավոր է դարձել կրճատել 
52,000 տոննա ածխաթթու գազի արտա-
նետումը: Այս պի սի արդ յունք ներ հնա րա-
վոր է ե ղել KfW բան կի Վե րա կանգն վող 
է ներ գիա յի զար գաց ման և Է ներ գաարդ-
յու նա վե տութ յան ծրագ րե րի, ինչ պես նաև 
ՎԶԵԲ-ի հետ կնքված Կա նաչ տնտե սութ-
յան ֆի նան սա վոր ման հա մար Հա յաս տա-
նում Է ներ գաարդ յու նա վե տութ յան ծրագ-
րի շրջա նա կում ներգ րավ ված ծրագ-
րա յին, ինչ պես նաև Բանկի սեփական 
ռեսուրսներով ֆինանսավորման հաշվին: 
Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի վեր ջի դրութ-
յամբ Բան կի սե փա կան ռե սուրս նե րի հաշ-
վին ֆի նան սա վոր վել են 8 շի նա րա րա կան 
նա խագ ծեր՝ շուրջ 8.4 մլրդ ՀՀ դրամ ծա-
վա լով: Հատ կան շա կան է, որ Բան կը ԳՀՀ 
է ներ գաարդ յու նա վե տութ յան ծրագ րի 
շրջա նա կում ֆի նան սա վո րել է ա ռա ջին 
է ներ գախ նա յող շեն քի կա ռու ցա պատ ման 
ծրա գի րը, ո րը Բան կի հա մար հա մար վում 
է հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն։

 

In the field of project financing is 
considered a significant event in 2021, 
within the framework of the 2nd phase of 
the Green Economy Financing in Armenia 
(“GEFF in Armenia”) program, the signing of 
a new loan agreement between the Bank 
and the EBRD.The Bank has attracted a 
loan of USD 4 million, which are provided 
to corporate clients in green technologies 
for climate adaptation and mitigation 
investments. Funding is provided for 
projects such as thermal insulation, solar 
PV plants for their own consumption, 
geothermal heat pumps, water-efficient 
irrigation systems.

As of the end of 2021, the Bank has 
successfully financed about 105 solar 
station projects, amounting to more 
than AMD 17.7 billion, which is one of the 
best indicators in the Armenian banking 
system. Due to this it was possible to 
reduce 52,000 tons of CO2 emissions.
Such results were made with effortable 
resources under KFW’s Renewable Energy 
Development Program, the EBRD’s Energy 
Efficiency Program and with the Bank’s 
own resources. During the same period, 
the Bank financed 8 construction projects 
in the amount of about AMD 8.4 billion 
from its own resources. It is noteworthy that 
the Bank has financed the construction 
project of the first energy-saving building 
within the framework of the GAF Energy 
Efficiency Program, which is considered a 
perspective direction for the Bank.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

INDIVIDUAL 
LENDING

Թի րա խա յին չհա մա րե լով ման րա ծախ 
բան կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի շու կան՝ 
Բանկն ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ-
յուն է ցու ցա բե րում հի փո թե քա յին վար-
կա վոր ման ո լոր տին, որ տեղ տա րի ներ 
շա րու նակ ար ձա նագ րել է կա յուն ա ճի 
տեմ պեր: Հի փո թե քա յին վար կա վո րում 
էա կան նշա նա կութ յուն ու նի Բան կի կող-
մից ֆի նան սա վոր ված շի նա րա րա կան 
նա խագ ծե րի հա մար, քա նի որ հի փո թե-
քա յին վար կե րի տրա մադր մամբ Բանկն 
ա ռա վել ճկուն և կա ռա վա րե լի է դարձ-
նում վար կա յին ռիս կերն ու նա խագ ծե-
րի ան խա փան ի րա կա նա ցու մը: 2021թ -ի 
վեր ջի դրութ յամբ ան հա տա կան վար կե-
րի պորտ ֆե լը (նե րառ յալ սպա ռո ղա կան 
վար կե րը) կազ մել է 17.3 մլրդ ՀՀ դրամ 
կամ ընդ հա նուր վար կա յին պորտ ֆե լի 
ա վե լի քան 14%-ը: 2020թ -ի տա րե վեր ջին՝ 
16.0 մլրդ ՀՀ դրամ ծա վա լի հա մե մատ հի-
փո թե քա յին վար կե րի պորտ ֆե լը 2021թ -
ին գրան ցել է շուրջ 8% աճ:

Բանկն ա ռա ջար կում է բնա կա րան նե րի 
ձեռք բեր ման, վե րա նո րոգ ման և կա ռու-
ցա պատ ման վար կեր, ինչ պես ֆիքս ված, 
այն պես էլ  փո փո խա կան տո կո սադ րույ-
քով մինչև 20 տա րի մար ման ժամ ե տով: 
Հի փո թե քա յին վար կե րի ֆի նան սա վոր-
ման աղբ յուր են հան դի սա նում Բան կի 
սե փա կան ռե սուրս նե րը, «Ազ գա յին Հի-
փո թե քա յին Ըն կե րութ յուն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ից 
և «Բ նա կա րան ե րի տա սարդ նե րին» ՎՎԿ 
ՓԲԸ-ից ներգ րավ ված ծրագ րա յին մի-
ջոց նե րը:

Չ նա յած մաս նա գի տաց ված լի նե լով կոր-
պո րա տիվ բան կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 
շու կա յում ՝ Բան կը ծա ռա յութ յուն նե րի ամ-
բող ջա կա նութ յան ա պա հով ման նպա-
տա կով ան հա տա կան վար կեր (հի փո-
թե քա յին, սպա ռո ղա կան և քար տա յին) է 
ա ռա ջար կում Բան կի կոր պո րա տիվ հա-
ճա խորդ նե րի սե փա կա նա տե րե րին, ղե-
կա վար անձ նա կազ մին և  աշ խա տա կից-
նե րին:

Not being considered a target in retail 
banking, the Bank is particularly interested 
in mortgage lending, which has been 
growing steadily for years. Mortgage 
lending is essential for construction 
projects financed to the Bank’s corporate 
clients, as the provision of mortgage loans 
makes the credit risks more flexible and 
manageable for the Bank and ensures 
the smooth implementation of projects. 
As of the end of 2021, the mortgage loan 
portfolio (including consumer loans) 
amounted to AMD 17.3 billion or about 
14% of the total loan portfolio. In 2021, 
the mortgage loan portfolio increased of 
about 8% compared to the volume of last 
year which was AMD 16.0 billion.

The Bank offers customers mortgage loans 
for purchase, repair and construction. 
Mortgage loans are provided with both 
fixed and floating interest rates for up to 
20 years tenor.

The source of mortgage loan financing 
is the Bank's own resources, program 
funds involved from "National Mortgage 
Company" CJSC and "Housing for Youth" 
CJSC.

Although specialized in the corporate 
banking market, the Bank offers individual 
loans (mortgage, consumer and credit 
loans) to the owners, management staff 
and employees of the Bank’s corporate 
clients.
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ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 
ԵՎ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳ 
(ԱՐՏԱՔԻՆ ՈՒ ՆԵՐՔԻՆ)

EXPORT FINANCING AND 
FACTORING (DOMESTIC 
AND INTERNATIONAL)

Առևտ րի ֆի նան սա վո րու մը և Ֆակ տո-
րին գը Բան կի վար կա յին գոր ծու նեութ-
յան կար ևոր և հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե-
րից են: Բանկն առևտ րի ֆի նան սա վոր-
ման և ֆակ տո րին գի ո լոր տում շա րու-
նա կում է մալ ՀՀ բան կա յին հա մա կար-
գի ա ռա ջա տար նե րից, և  այդ ա ռու մով 
ըն թա ցիկ տա րին ևս բա ցա ռութ յուն չէր: 
Որ պես աս վա ծի վառ ա պա ցույց հի շա-
տակ ման է ար ժա նի այն հան գա ման քը, 
որ  Բան կը 2021 թվա կա նի գոր ծու նեութ-
յան արդ յունք նե րով ՎԶԵԲ-ի կող մից չոր-
րորդ տա րին ա նընդ մեջ ար ժա նա ցել է 
« Հա յաս տա նի Ա մե նաակ տիվ թո ղար կող  
բանկ» մրցա նա կին։ Ա վե լին, 2021թ -ին 
առևտ րի ֆի նան սա վոր ման ո լոր տի նա-
խորդ տար վա ցու ցա նիշ նե րի ամ փոփ-
ման արդ յուն քում Բանկն ԱԶԲ-ի կող մից  
ար ժա նա ցել է առևտ րի ֆի նան սա վոր-
ման ո լոր տում 2021թ -ի « Հա յաս տա նում 
ա ռա ջա տար գոր ծըն կեր բանկ»  մրցա-
նա կին: 

Առևտ րի ֆի նան սա վոր ման ո լոր տում 
Բան կի հա մար ա ռանց քա յին նշա նա-
կութ յուն ու նի ար տա հան ման ֆի նան սա-
վո րու մը:  

Ար տա հան ման ֆի նան սա վոր ման և 
ֆակ տո րին գի ուղ ղութ յամբ Բանկն ա ռա-
ջար կում է ներ քին ֆակ տո րինգ և դե բի-
տո րա կան պարտ քի ֆի նան սա վո րում, 
իսկ հա մա գոր ծակ ցե լով իր գոր ծըն կեր 
ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յու նե րի 
հետ (ՎԶԵԲ, ԱԶԲ, ՀԱԱԳ, Մի ջազ գա յին 
ֆակ տո րին գա յին ա սո ցիա ցիա յի ան դամ 
բան կեր) հա ճա խորդ նե րին մա տու ցում է  
առևտ րի ֆի նան սա վոր ման մի ջազ գայ-
նո րեն ըն դուն ված բո լոր գոր ծիք նե րը, 
այդ թվում` ակ րե դի տիվ, ին կա սո, մի ջազ-
գա յին ե րաշ խիք, հե տար տա հան ման և 
նա խաար տա հան ման ֆի նան սա վո րում:

Trade financing and factoring are one of 
the important directions of the Bank’s 
credit activity. The Bank continues to be 
one of the leaders in the Armenian bank-
ing system in the field of trade financing 
and factoring. As a vivid proof of this, it is 
worth mentioning that the Bank already 
forth year was awarded “The Most Active 
Issuing Bank in Armenia” by the EBRD. 
More, as a result of previous year the Bank 
was awarded “Leading Partner Bank in Ar-
menia” award by the Asian Development 
Bank in the field of trade financing in 2021.

In the field of trade financing, export fi-
nancing is of key importance for the Bank.

Within the framework of export financing 
and factoring, the Bank offers to its clients 
domestic factoring and accounts receiv-
able financing and in cooperation with its 
partner financial organizations (the EBRD, 
the ADB, EIAA, Banks of the Internation-
al Factoring Association) provide clients 
internationally accepted all trade finance 
tools, including letter of credit, collection, 
international guarantee, post-export and 
pre-export financing.

As of the end of 2021, the total portfolio 
of export financing and factoring amount-
ed AMD 10.7 billion, which increased of 
about 9.2% compared to the end of 2020. 
Export financing and factoring portfolio 
is about 9.0% of the total loan portfolio. 
As the tools used in the export financing 
and factoring portfolio are short-term, it 
is interesting to consider the total volume 
of allocations, which in 2021 amounted 
to about AMD 39,976 million, which in-
creased of about 26.0% compared to the 
end of 2020. 

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ ար տա հան-
ման ֆի նան սա վոր ման և ֆակ տո րին գի 
պորտ ֆե լը կազ մել է 10.7 մլրդ ՀՀ դրամ ՝ 
գե րա զան ցե լով 2020թ -ի ցու ցա նի շը 
9.2%-ով և կազ մե լով Բան կի ընդ հա նուր 
վար կա յին պորտ ֆե լի շուրջ 9.0%-ը։ Հաշ-
վի առ նե լով, որ ար տա հան ման ֆի նան-
սա վոր ման և ֆակ տո րին գա յին գոր ծիք-
նե րը կրում են կար ճա ժամ ետ բնույթ, 
ուս տի հե տաքրք րա կան է անդ րա դառ-
նալ 2021թ -ի ըն թաց քում  տրա մադր ված 
ֆի նան սա վո րում ե րի ծա վա լին, ո րը 
կազ մել է շուրջ 39,976 մլրդ ՀՀ  դրամ ՝ 
2020թ -ի հա մե մատ գրան ցե լով ա վե լի 
քան 26.0% աճ:  

2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ նա խաար տա-
հան ման և հե տար տա հան ման վար կե-
րի պորտ ֆե լը կազ մել է շուրջ 6.9 մլրդ 
ՀՀ դրամ և 2020թ -ի տա րե վեր ջի՝ 5.4 
մլրդ ՀՀ դրամ ծա վա լի հա մե մատ գրան-
ցել է շուրջ 27.0% աճ: Այս ուղ ղութ յամբ 
Բանկն ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում է 
ՀԱԱԳ-ի հետ և շա րու նա կում է մալ նրա 
ա մե նաակ տիվ գոր ծըն կե րը ՀՀ բան կա-
յին հա մա կար գում:

Առևտ րի ֆի նան սա վոր ման ո լոր տում 
Բան կի ցու ցա բե րած ակ տի վութ յու նը, աշ-
խա տա կից նե րի պրո ֆե սիո նա լիզմ ու 
այդ ո լոր տի գոր ծառ նութ յուն նե րի ծա վա-
լի ա ճի պո տեն ցիալն ա պա հո վել են մի-
ջազ գա յին ֆի նան սա կան գոր ծըն կեր նե-
րի կող մից Բան կի հա մար հաս տատ ված 
սահ մա նա չա փե րի տա րեց տա րի ա վե-
լա ցու մը: Միա ժա մա նակ, Բանկն ակ տիվ 
աշ խա տանք ներ է տա նում ֆի նան սա-
կան նոր գոր ծըն կեր նե րի ներգ րավ ման 
ուղ ղութ յամբ:

As of the end of 2021, the portfolio of 
pre-export and post-export loans amount-
ed to about AMD 6.9 billion, which in-
creased of about 27.0% compared to the 
end of 2020 (AMD 5.4 billion).The Bank 
has always been the most active partner 
with Export Insurance Agency of Armenia 
the banking system of Armenia.

The Bank’s activity in the field of trade 
financing, the professionalism of its em-
ployees 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 its international 
financial partners. At the same time, the 
Bank is actively working to attract new fi-
nancial partners.

WWW.ARMSWISSBANK.AM

Ստորև բերված է ֆակտորինգի 
և առևտրի ֆինանսավորման 
գործիքների տրամադրումերի 
ծավալների դինամիկան:

The dynamics of the annual 
volumes of factoring and trade 
financing instruments for the last 
5 years are presented below.

The annual volumes of factoring and trade financing 
instruments (billion AMD)

ֆակտորինգային և առևտրի ֆինանսավորման գործարքների 
տարեկան ծավալները (մլրդ ՀՀ դրամ)
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ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

CREDIT RISK 
MANAGEMENT

Վար կա յին ռիս կի արդ յու նա վետ կա-
ռա վար ման տե սանկ յու նից Բան կը մեծ 
ու շադ րութ յուն է դարձ նում վար կա-
յին պորտ ֆե լի բաշխ վա ծութ յանն ըստ 
ա ռան ձին ար ժույթ նե րի, աշ խար հագ րա-
կան դիր քի, ճյու ղե րի ու ո լորտ նե րի՝ նվա-
զեց նե լով ա ռան ձին ճյու ղե րում վար կե րի 
կենտ րո նա ցու մը:

From the perspective of effective credit 
risk management, the Bank pays special 
attention to the diversification of the loan 
portfolio by separate branches and sec-
tors, reducing the concentration of loans 
within separate sectors.

Վարկային պորտֆելի կառուցվածքը՝ 
ըստ արժույթների 31.12.2021թ-ի 
դրությամբ:

The structure of the loan portfolio as of 
31.12.2021 by currencies.

₽

%
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Վեր ջին ե րեք տար վա ըն թաց քում վար-
կա յին պորտ ֆե լում գրանց վել է ՀՀ դրա-
մով վար կե րի տե սա կա րար կշռի զգա լի 
աճ, մաս նա վո րա պես՝ 2021թ -ի վեր ջին 
այն կազ մել է 46.9%, մինչ դեռ 2020թ -ի և 
2019թ -ի հա մար այն կազ մել է հա մա պա-
տաս խա նա բար 31.7% և 24.3%: Նույն ժա-
մա նա կա հատ վա ծում վար կա յին պորտ-
ֆե լում հա կա ռակ մի տում է գրանց վել 
ԱՄՆ դո լա րով վար կե րի հա մար, մաս-
նա վո րա պես՝ 2021թ -ին ԱՄՆ դո լա րով 
վար կե րը կազ մել են 39.6%, իսկ 2020թ -
ին և 2019թ -ին՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
42.4% և 50.3%:

During the last three years, a significant 
increase in the share of loans in AMD was 
registered in the loan portfolio, in particu-
lar, at the end of 2021 it was 46.9%, while 
for 2020 and 2019 it was 31.7% and 24.3% 
respectively. During the same period, the 
opposite trend was registered in the loan 
portfolio for loans in US dollars, in partic-
ular, in 2021 loans in US dollars amount-
ed to 39.6%, but  in 2020 and 2019 it was 
42.4% and 50.3% respectively.

Վարկային պորտֆելի բաշխվածությունն 
ըստ տնտեսության ճյուղերի:

The distribution of the loan portfolio by 
sectors of the economy.

ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ 
ԿՇԻՌԸ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 

ՊՈՐՏՖԵԼՈՒՄ

SHARES IN LOAN 
PORTFOLIO

Արտադրություն

Manufacturing5%

26%

14%

3%
3%

Գյուղատնտեսություն, անտառային 
տնտեսություն և ձկնաբուծություն

Agriculture, forestry and fishing

Տնտեսության այլ ճյուղեր

Other sector of economy

Սպառողական վարկեր

Consumer loans

Շինարարություն

Construction

Հյուրանոցային 
գործունեություն 
և կացության 
կազմակերպում

Hotels and 
accommodation

Առևտուր

Trade

Հիփոթեքային վարկեր

Mortgage loans

12%
16%

6%

15%

Էլեկտրականության, 
գազի, գոլորշու 
և լավորակ օդի 

մատակարարում

Electricity, gas, steam 
and air-conditioning 

supply

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

INVESTMENT 
ACTIVITIES

Ներդրումային գործունեությունը 
Բանկի ռազմավարական բիզնես 
ուղղություններից է: Բանկը 
կատարում է ներդրումներ 
պետական պարտատոմսերում 
և կորպորատիվ արժեթղթերում, 
ինչպես նաև հաճախորդներին 
առաջարկում է ներդրումային 
ծառայությունների համալիր 
փաթեթ:

Investment activity is a strategic 
business direction for the Bank, 
within the framework of which 
the Bank invests in government 
bonds and corporate securities, 
as well as offers customers a 
comprehensive package of 
investment services.

2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ Բան կի ար-
ժեթղ թե րի պորտ ֆե լը ան վա նա կան ար-
ժե քով, նե րառ յալ ռե պո հա մա ձայ նագ րե-
րով գնված ու վա ճառ ված ար ժեթղ թե րը, 
կազ մել է 214,355 մլն ՀՀ դրամ, իսկ հաշ-
վեկշ ռա յին ար ժե քով՝ 243,775 մլն ՀՀ 
դրամ: Ար ժեթղ թե րի պորտ ֆե լը 2020թ -ի 
վեր ջի նկատ մամբ գրան ցել է 10.1% աճ:

Ար ժեթղ թե րի պորտ ֆե լը կազ մել է Բան-
կի ըն դհա նուր ակ տիվ նե րի 61.2%-ը:

Բան կա յին հա մա կար գում Բան կի ար-
ժեթղ թե րի պորտ ֆելն իր ծա վա լով ա մե-
նա մեծն է: 

As of the end of 2021, the Bank’s securi-
ties portfolio amounted to AMD 214,355 
million with a book value of AMD 243,775 
million with a nominal value, which in-
cludes securities purchased and sold un-
der repurchase agreements. The securities 
portfolio grew by 10.1% compared to the 
end of 2020.

The securities portfolio amounted to 61.2% 
of the Bank’s assets.

The Bank’s securities portfolio is the larg-
est in the banking system of RA.

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ 
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՊՈՐՏՖԵԼ

OPERATIONS WITH 
SECURITIES AND 
SECURITIES PORTFOLIO

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Բան կի ար ժեթղ թե րի պորտ ֆե լի ծա վա լը 
կրում է տա տա նո ղա կան բնույթ, քա նի որ 
Բան կը, որ պես պար տա տոմ սե րի շու կա-
յի ակ տիվ մաս նա կից, ի րա կա նաց նում է 
երկ րոր դա յին շու կա յում ար ժեթղ թե րով 
առ քու վա ճառ քի և դ րա մա կան շու կա-
յի գոր ծիք նե րով (ռե պո, հա կա դարձ ռե-
պո գոր ծառ նութ յուն ներ) ակ տիվ գոր ծու-
նեութ յուն, ո րոնք Բան կին ա պա հո վում 
են զգա լի ե կա մուտ ներ: Այս մո տե ցում 
ի սկզբա նե բխել է Բան կի ներդ րու մա-
յին գոր ծու նեութ յան ո լոր տում որ դեգ րած 
ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րից և մըշ-
տա պես իր դրա կան արդ յունք ներն է ու-
նե ցել ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րում:

The volume of the Bank’s securities port-
folio is volatile, as the Bank, as an active 
participant in the bond market, carries 
out active trading activities in the sec-
ondary market ensuring the current mar-
ket liquidity.This approach was originally 
based on the strategic goals of the Bank’s 
investment activities and has always had 
positive results in financial terms.

2021թ -ի վեր ջին ար ժեթղ թե րի պորտ ֆե-
լի կազ մում շուրջ 97.5%-ը կազ մել են պե-
տա կան պար տա տոմ սե րը, իսկ 2.5%–ը՝ ոչ 
պե տա կան պար տա տոմ սե րը և ՀՀ ըն կե-
րութ յուն նե րի բաժ նե տոմ սե րը: Պե տա կան 
պար տա տոմ սե րի կազ մում ընդգրկ ված 
են նաև ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ-
յան կող մից թո ղարկ ված եվ րո պար տա-
տոմ սե րը, ո րոնց ծա վալն ան վա նա կան 
ար ժե քով 2021թ -ի վեր ջին կազ մել է 44,7 
մլն ԱՄՆ դո լար կամ 21.5 մլրդ ՀՀ դրամ: 

At the end of 2021, about 97.5% of the se-
curities portfolio was government bonds, 
and 2.5% were non-government bonds – 
shares of Armenian companies. The gov-
ernment bonds also include Eurobonds 
issued by the RA Ministry of Finance, the 
volume of which at the end of 2021 amount-
ed to USD 44.7 million or AMD 21.5 billion. 

WWW.ARMSWISSBANK.AM

Securities Portfolio (Billion AMD)
Արժեթղթերի պորտֆել (մլրդ դրամ)
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Ընդ ո րում, 2021թ -ին Բան կը 16,4 մլն ԱՄՆ 
դո լա րով  ա վե լաց րել է ներդ րում ե րը 
եվ րո պար տա տոմ սե րում: Բան կը եվ րո-
պար տա տոմ սերն ակ տի վո րեն օգ տա-
գոր ծում է ՎԶԵԲ-ից մինչև մեկ տա րի 
ժամ ե տայ նութ յամբ դրա մա յին մի ջոց-
նե րի ներգ րավ ման հա մար ռե պո գոր-
ծարք նե րում, ո րոնց հաշ վեկշ ռա յին ար-
ժե քը 2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ կազ մել է 
11.4 մլրդ ՀՀ դրամ:

Բան կը 2021թ -ին շա րու նա կել է ի րա կա-
նաց նել պե տա կան ար ժեթղ թե րով ա ռու-
վա ճառ քի ակ տիվ գոր ծառ նութ յուն ներ, 
մաս նա վո րա պես, գնել է 77,675 մլն ՀՀ 
դրա մի ու վա ճա ռել  37,587 մլն ՀՀ դրա-
մի պե տա կան պար տա տոմ սեր, ինչ պես 
նաև գնել է 5,131 մլն ՀՀ դրա մի և վա ճա-
ռել 5,515 մլն ՀՀ դրա մի կոր պո րա տիվ 
պար տա տոմ սեր: Արդ յուն քում, Բան կը 
ստա ցել է 1,879 մլն դ րա մի ոչ տո կո սա յին 
ե կա մուտ ներ:

2021թ -ին ար ժեթղ թե րի պորտ ֆե լի ընդ-
հա նուր մի ջին տա րե կան ե կամ տա-
բե րութ յու նը (նե րառ յալ ար ժեթղ թե րի 
երկ րոր դա յին շու կա յում վա ճառ քից 
ստաց ված ե կա մու տը) կազ մել է 9.7%, իսկ 
պե տա կան պար տա տոմ սե րի պորտ ֆե-
լի հա մար` 9.8%: Ընդ ո րում, պե տա կան 
պար տա տոմ սե րի պորտ ֆե լի տա րե կան 
տո կո սա յին ե կամ տա բե րութ յու նը կազ-
մել է 9.5%:

2021թ -ին ար ժեթղ թե րի պորտ ֆե լից 
ստաց ված տո կո սա յին ե կա մուտ նե րը 
կազ մել են շուրջ 21.9 մլրդ ՀՀ դրամ կամ 
Բան կի ընդ հա նուր տո կո սա յին ե կա-
մուտ նե րի 65.4%-ը: Ար ժեթղ թե րի պորտ-
ֆե լից ստաց ված տո կո սա յին ե կա մուտ-
նե րի ա ճը 2020թ -ի հա մե մատ կազ մել է 
շուրջ 28.8%:

Բան կը մշտա պես ի րա կա նաց նում է 
պար տա տոմ սե րի ա մե նօր յա գնան շում-
ներ, ո րոնք ար տա ցոլ վում են Բան կի 
պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին կայ քէ-
ջում, ինչ պես նաև Bloomberg և Reuters 
Eikon հա մա կար գե րում բաց ված Բան կի 
պաշ տո նա կան է ջե րում:

At the same time, in 2021, the Bank in-
creased its investments in Eurobonds by 
USD 16.4 million. The Bank actively uses 
Eurobonds in the case of repo transactions 
for attracking for up to one-year funds in 
the framework of the EBRD, the amount 
of which at the end of 2021 is AMD 11.4 
billion.

In 2021, the Bank has continued to car-
ry out active trading operations on gov-
ernment securities, in particular, bought 
AMD 77,675 million and sold AMD 37,587 
million securities, and as well as bought 
AMD 5,131 million and sold AMD 5,515 
million on corporate bonds. As a result, 
the Bank received non-interest income of 
AMD 1,879 million.

In 2021, the total yield on the securities 
portfolio (including income from the sale 
on the secondary market) was 9.7%, and 
for the government bond portfolio it was 
9.8%. Meanwhile, the annual percentage 
yield of the government bond portfolio 
was 9.5%.

In 2021, the income received from the se-
curities portfolio amounted to about AMD 
21.9 billion, which is 65.4% of the total in-
come of the Bank. The growth of income 
from the securities portfolio compared to 
2020 was about 28.8%.

Quotations of bonds by the Bank are re-
flected on a daily basis on the official web-
site of the Bank, as well as on the official 
pages of the Bank opened on Bloomberg 
and Reuters Eikon.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

INVESTMENT 
SERVICES

Բանկն ա նընդ հատ կա տա րե լա գոր ծել և  
ընդ լայ նել է իր ներդ րու մա յին ծա ռա յութ-
յուն նե րի փա թե թը և հա ճա խորդ նե րին 
ներ կա յումս ա ռա ջար կում է ար ժեթղ թե-
րի բրո քե րա յին, պա հա ռո ւա կան, ռեեստ-
րա վար ման, թո ղարկ ման ու տե ղա բաշխ-
ման կազ մա կերպ ման, ար ժեթղ թե րի 
երկ րոր դա յին շու կա յի ի րաց վե լիութ յան 
կազ մա կերպ ման, ներդ րու մա յին խորհր-
դատ վա կան  և  այլ ծա ռա յութ յուն ներ` հա-
ճա խորդ նե րի հան դեպ ցու ցա բե րե լով 
ան հա տա կա նաց ված (tailor-made) մո տե-
ցում եր:

2021թ -ին բրո քե րա յին ծա ռա յութ յուն նե-
րի շրջա նակ նե րում հա ճա խորդ նե րի 
հանձ նա րա րա կան նե րով Բանկն ի րա-
կա նաց րել է ա վե լի քան 11 մլրդ ՀՀ դրա մի 
ար ժեթղ թե րի առ քի/վա ճառ քի գոր ծառ-
նութ յուն ներ: Օ տա րերկր յա ար ժեթղ թե-
րով գոր ծառ նութ յուն նե րին բա ժին է ըն-
կել  7 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 63.5%: 

The Bank has continuously improved, ex-
panded its investment services package, 
and now offers customers brokerage, cus-
todial, registry, securities issuance and 
placement, management of securities 
liquidation in secondary market, invest-
ment advisory services, etc. providing tai-
lor-made approaches to customers.

In 2021, within the framework of bro-
kerage services, the Bank carried out 
purchase / sale operations of securities 
amounting about AMD 11 billion on the 
receivables of clients. Foreign securities 
transactions amounted to AMD 7 billion 
or about 63.5%. 

As of 31.12.2021, within the framework of 
the registry keeping and custody services 
provided by the Depository through the 
mediation of the Bank, the Bank main-
tains a register of securities of 124 issuers, 

WWW.ARMSWISSBANK.AM

The dynamics of interest income from the securities portfolio
(Billion AMD)

Արժեթղթերի պորտֆելից ստացված տոկոսային եկամուտ 
(մլրդ ՀՀ դրամ)
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as well as 18 register of bonds, 199 custody 
accounts. As of 31.12.2021, AMD 70.1 billion 
securities of customers are registered in 
the depo accounts opened in the Bank. 
Custody securities are mainly American, 
European, Russian and Armenian state 
and corporate securities.

Within the framework of providing mar-
ket-maker services, as of 31.12.2021, the 
Bank is a market-maker of 17 bonds of 7 
issuers, the majority of which are bonds 
issued by Armenian commercial banks 
and other financial organizations.

The Bank is active in the short-term mon-
ey market, attracting liquidity from the 
market or providing short-term financing 
to local and international partners using 
repo, swap instruments, interbank loans, 
etc. Bisides, the Bank operates in the fi-
nancial market with banks - non-bank fi-
nancial institutions /credit organizations, 
insurance, investment companies/ provid-
ing services in Armenia and international 
financial markets, enabling them to invest 
in various financial instruments.

Բան կի միջ նոր դութ յամբ դե պո զի տա-
րիա յի կող մից մա տուց վող ռեեստ րա-
վար ման և պա հա ռութ յան ծա ռա յութ-
յուն նե րի շրջա նակ նե րում 31.12.2021թ -ի 
դրութ յամբ Բան կը վա րում է թվով 124 թո-
ղար կո ղի ար ժեթղ թե րի ռեեստր, այդ 
թվում ՝ 18 պար տա տոմ սե րի ռեեստր և 
199 հաշ վե տի րոջ պա հա ռո ւա կան հա շիվ: 
31.12.2021թ -ի դրութ յամբ Բան կում բաց-
ված դե պո հա շիվ նե րում հաշ վառ վում 
են հա ճա խորդ նե րի 70.1 մլրդ ՀՀ դրա մի 
ար ժեթղ թեր: Հաճախորդների կողմից 
պա հա ռութ յան հանձն ված ար ժեթըղ-
թե րը հիմ ա կա նում հան դի սա նում են 
ա մե րիկ յան, եվ րո պա կան, ռու սա կան ու 
հայ կա կան պե տա կան և կոր պո րա տիվ 
ար ժեթղ թեր:

Շու կա ստեղ ծո ղի ծա ռա յութ յուն նե րի մա-
տուց ման շրջա նակ նե րում 31.12.2021թ -ի 
դրութ յամբ Բան կը հան դի սա նում է 7 թո-
ղար կող նե րի թվով 17 պար տա տոմ սե րի 
շու կա ստեղ ծող, ո րոնց գե րակ շիռ մա սը 
հան դի սա նում են ՀՀ առևտ րա յին բան-
կե րի ու ֆի նան սա կան այլ կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի կող մից թո ղարկ վող պար-
տա տոմ սեր:

Բանկն ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա-
լում կար ճա ժամ ետ դրա մա կան շու կա-
յում և   ի րաց վե լիութ յան կա ռա վար ման 
նպա տա կով շու կա յից ներգ րա վում կամ 
տե ղա կան ու մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր-
նե րին է տրա մադ րում կար ճա ժամ ետ 
ֆի նան սա վո րում` օգ տա գոր ծե լով ռե պո, 
սվոփ գոր ծիք ներ, միջ բան կա յին վար-
կեր և  այլն: Բա ցի այդ, Բանկն ակ տիվ 
գոր ծառ նութ յուն ներ է ի րա կա նաց նում 
բան կե րի և  ոչ բանկ ֆի նան սա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի (վար կա յին կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի ու ա պա հո վագ րա կան, 
ներդ րու մա յին ըն կե րութ յուն նե րի) հետ` 
նրանց հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով մի-
ջազ գա յին տե ղա կան և ֆի նան սա կան 
շու կա նե րում տար բեր ֆի նան սա կան 
գոր ծիք նե րում ներդ րում եր կա տա րե լու 
հա մար:

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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CURRENCY AND GOLD 
TRANSACTIONS

The Bank continued to be active in the 
foreign exchange market, cooperating 
with both local and foreign banks. The 
Bank conducts transactions on electron-
ic platforms for foreign exchange trading 
(real delivery), which helps to reduce the 
risks arising during interbank foreign ex-
change transactions. The Bank carried out 
purchase and sale transactions of about 
AMD 541 billion in the main interbank for-
eign exchange market in the main con-
vertible currencies, as well as foreign cur-
rency swap operations.

In 2021, the Bank carried out transactions 
in gold bullions and non-cash gold worth 
about AMD 100 million.

Բան կը շա րու նա կել է ակ տի վութ յուն ցու-
ցա բե րել ար տար ժու թա յին շու կա յում ՝ 
հա մա գոր ծակ ցե լով ինչ պես տե ղա կան, 
այն պես էլ ար տա սահ ման յան բան կե րի 
հետ: Բան կը գոր ծարք ներ է ի րա կա նաց-
նում ար տար ժու թա յին առևտ րի հա մար 
նա խա տես ված է լեկտ րո նա յին հար-
թակ նե րում (ի րա կան ա ռաք մամբ), ին չը 
նպաս տում է միջ բան կա յին ար տար ժու-
թա յին գոր ծառ նութ յուն նե րի ի րա կա նաց-
ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցող ռիս կե րի 
նվա զեց մա նը: Բան կը միջ բան կա յին և 
ներ բան կա յին ար տար ժու թա յին շու կա-
յում հիմ ա կան փո խար կե լի ար ժույթ-
նե րով ի րա կա նաց րել է շուրջ 541 մլրդ 
ՀՀ դրա մի առք ու վա ճառ քի, այդ թվում 
նաև` ար տար ժու թա յին սվոփ գոր ծառ-
նութ յուն ներ: 

2021թ -ին Բան կի կող մից հա ճա խորդ նե-
րի հետ կնքված ոս կու ձու լակ տոր նե րով 
և  ան կան խիկ ոս կով գոր ծառ նութ յուն նե-
րի ընդ հա նուր ծա վա լը կազ մել է ա վե լի 
քան 100 մլն ՀՀ դրա մին հա մար ժեք գու-
մար։

ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՈՍԿՈՎ 
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ

FUND 
ATTRACTION

Բանկի կառավարման 
մարմինները հատուկ 
ուշադրություն են դարձնում 
Բանկի բիզնես գործունեության 
զարգացման ու ընդլայնման 
համար մատչելի ֆինանսական 
ռեսուրսների ներգրավմանը:

Management of the Bank 
pays special attention to 
attracting available financial 
resources for developing 
and expanding the Bank's 
business activity. 

The Bank has used various instruments to 
attract funds based on the principles of 
diversification (by currency, terms, instru-
ments, customers, etc.).

The main directions of attracting funds 
are:

 ■ Attracting demand and term deposits 
from legal entities and individuals,

 ■ Attracting funds from international 
and local financial organizations, 

 ■ Collection of term assets as by issu-
ance and placement of own bonds, 
which allows the Bank to reduce the 
cost of the attracted funds and reduce 
the risk on the early repayment of the 
funds, ensuring the diversification of 
debtors.

 ■ Attracting funds from the RA inter-
bank market through repo and reverse 
repo transactions.

Բանկն իր գոր ծու նեութ յան շրջա նա կում 
օգտ վում է մի ջոց նե րի ներգ րավ ման 
տար բեր գոր ծիք նե րից` հիմ ված դի վեր-
սի ֆի կաց ման սկզբունք նե րի վրա (ըստ 
ար ժույ թի, ժամ ետ նե րի, գոր ծիք նե րի, 
հա ճա խորդ նե րի և  այլն):

Մի ջոց նե րի ներգ րավ ման հիմ ա կան 
ուղ ղութ յուն ներն են.

 ■ ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան-
ձան ցից ցպա հանջ ու ժամ ե տա յին 
ա վանդ նե րի ըն դու նում,

 ■ մի ջազ գա յին և տե ղա կան ֆի նան սա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից ծրա-
գ րա յին մի ջոց նե րի ներգ րա վում, 

 ■ սե փա կան պար տա տոմ սե րի թո-
ղարկ ման ու տե ղա բաշխ ման արդ-
յուն քում ժամ ե տա յին մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում, ին չը թույլ է տա լիս 
Բան կին կրճա տել ներգ րավ ված մի-
ջոց նե րի ինք նար ժե քը և  ի ջեց նել 
ներգ րավ ված մի ջոց նե րի վա ղա ժամ-
կետ վե րա դարձ ման ռիս կը՝ ա պա հո-
վե լով նաև պար տա պան նե րի դի վեր-
սի ֆի կա ցիա,

 ■ ՀՀ միջ բան կա յին շու կա յից մի ջոց նե-
րի ներգ րա վում ՝ ռե պո գոր ծառ նութ-
յուն նե րի մի ջո ցով:

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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DEPOSIT 
ATTRACTION

Deposits are a traditional means of at-
tracting financial resources and the Bank 
offers the following types of deposits to 
legal entities and individuals:

 ■ Standard deposit,
 ■ Variable deposit,
 ■ Cumulative deposit,
 ■ Structural deposit.

Deposits of individuals in the Bank are 
guaranteed by the Deposit Guarantee 
Fund of Armenia.

Due to the peculiarity of the business 
model and policy of not providing mass 
banking services, the Bank has always set 
a minimum deposit amount, which at the 
end of 2021 amounted to AMD 10 million 
for deposits in AMD, and for USD and EUR 
deposits respectively USD 20 thousand 
and EUR 20 thousand amounts.

Ա վանդ նե րը հան դի սա նում են ֆի նան սա-
կան մի ջոց նե րի ներգ րավ ման ա վան դա-
կան գոր ծիք և Բանկն ի րա վա բա նա կան 
ու ֆի զի կա կան անձ հա ճա խորդ նե րին 
ա ռա ջար կում է հետև յալ ժամ ե տա յին 
ա վան դա տե սակ նե րը.

 ■ Ս տան դարտ ա վանդ,
 ■ Փո փո խա կան ա վանդ,
 ■ Կու տա կա յին ա վանդ,
 ■ Կա ռուց ված քա յին ա վանդ:

Բան կում ֆի զի կա կան ան ձանց ա վանդ-
նե րը ե րաշ խա վոր ված են Ա վանդ նե րի 
հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րող հիմ ադ-
րա մի կող մից՝ օ րեն քով սահ ման ված չա-
փով:

Ել նե լով բիզ նես մո դե լի ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նից և զանգ վա ծա յին բան կա յին 
ծա ռա յութ յուն ներ չտրա մադ րե լու Բան-
կի որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յու նից՝ 
Բան կը մշտա պես սահ մա նել է ա վան դի 
նվա զա գույն գու մար, ո րը 2021թ -ի վեր ջի 
դրութ յամբ ՀՀ դրա մով ա վանդ նե րի հա-
մար կազ մել է 10 մլն ՀՀ դրամ, իսկ ԱՄՆ 
դո լա րով և  եվ րո յով ա վանդ նե րի հա մար՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 20 հա զար 
ԱՄՆ դո լար և 20 հա զար եվ րո:

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ 
ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ

WWW.ARMSWISSBANK.AM

Ժամկետային ավանդային պորտֆել 
(մլրդ դրամ)

Term Deposits 
(Billion AMD)
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COOPERATION 
WITH FINANCIAL 
ORGANIZATIONS

Year by year, the Bank deepens the co-
operation with local and international fi-
nancial organizations and as a result of it 
offers new and affordable credit solutions 
to customers.

Below are the main partners of the Bank.

 ■ The bank has more than 12 years of co-
operation with the EBRD in the scope 
of SME lending, Energy efficiency and 
Renewable energy, Trade financing 
(TFP). The cooperation includes Glob-
al Master Repurchase Agreement 
(GMRA) raising funds with maturity up 
to one year. Also, the Bank provides 
short term financing to the EBRD.

Evidence of the Bank’s developing and 
growing activities in the field of trade fi-
nance is that four years in a row, the EBRD 
awarded the Bank “The Most Active Issu-
ing Bank in Armenia” prize. 

In 2021 the Bank and the EBRD signed 
Eastern Partnership SME Competitiveness 
Program (SME Competitiveness Program 
with European Union (EU) support) and 
Green Economy Financing Program for 
Green Economy in Armenia in the second 
phase (“GEFF in Armenia” with the sup-
port of the Green Climate Fund (GCF)) 2 
new contracts totaling USD 8 million. It 
should be noted that the EBRD increased 
the trade financing limit for the Bank from 
USD 6.5 million to USD 28.5 million, which 
is currently one of the largest limits in the 
Armenian banking system.

At the end of 2021, the total volume of the 
Bank’s involvement in the EBRD programs 
amounted to about USD 58 million.

Բան կը տա րեց տա րի խո րաց նում է տե-
ղա կան և մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը և, որ պես արդ յունք,  նոր և 
մատ չե լի վար կա յին լու ծում եր է ա ռա ջար-
կում հա ճա խորդ նե րին:

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք մեր հիմ ա կան 
գոր ծըն կեր նե րին.

 ■ ՎԶԵԲ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու-
նի ա վե լի քան 12 տար վա պատ մութ յուն 
և  ընդգր կում է բա վա կա նին լայն շրջա-
նակ. ՓՄՁ վար կա վո րում, է ներ գաարդ-
յու նա վե տութ յուն ու վե րա կանգն վող 
է ներ գե տի կա, առևտ րի ֆի նան սա-
վո րում (TFP)։ Հա մա գոր ծակ ցութ յունն 
ընդգր կում է նաև «Գ լո բալ գլխա վոր 
ռե պո հա մա ձայ նագ րի» (GMRA) շրջա-
նա կում մինչև մեկ տա րի մար ման 
ժամ ե տով մի ջոց նե րի ներգ րա վում։ 
Հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում 
Բան կը ՎԶԵԲ-ին տրա մադ րում է նաև 
կար ճա ժամ ետ ֆի նան սա վո րում:

ՎԶԵԲ-ի և Բան կի միջև Առևտ րի ֆի նան սա-
վոր ման ո լոր տում ցու ցա բե րած արդ յու նա-
վետ ու տա րեց տա րի զար գա ցող գոր ծու-
նեութ յան մա սին է վկա յում նաև ՎԶԵԲ-ի 
կող մից չորս տա րի ա նընդ մեջ Բան-
կին՝ «Ամենաակտիվ թողարկող բանկը 
Հայաստանում» մրցանակի շնորհումը:

2021թ -ին Բան կի և ՎԶԵԲ-ի միջև Արե-
վել յան գոր ծըն կե րութ յան ՓՄՁ-նե րի 
մրցու նակութ յան ծրագ րի (Եվ րո պա կան 
միութ յան (ԵՄ) ա ջակ ցութ յամբ) և Կա նաչ 
տնտե սութ յան ֆի նան սա վոր ման հա մար 
Հա յաս տա նում է ներ գաարդ յու նա վե տութ-
յան ծրագ րի 2-րդ փու լի ( Կա նաչ կլի մա յի 
հիմ ադ րա մի ա ջակ ցութ յամբ) շրջա նակ-
նե րում կնքվել է վար կա յին 2 նոր պայ-
մա նա գիր՝ 8 մլն ԱՄՆ դո լար ընդ հա նուր 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԵՏ

WWW.ARMSWISSBANK.AM

http://www.armswissbank.am/am/events/(https:/www.ebrd.com/news/2020/-ebrd-tfp-awards-recognise-successful-partner-banks-from-three-continents-.html?fbclid=IwAR3rN6f1rnQloWoQ9Np3Yo9n0OJMF3xfYHappGZvQ4HcnHvAoGnYABgzhTY)
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ծա վա լով: Ն շենք նաև, որ ՎԶԵԲ-ը Բան կի 
հա մար առևտ րի ֆի նան սա վոր ման սահ-
մա նա չափն ա վե լաց րել է ևս 6.5 մլն ԱՄՆ 
դո լա րի չա փով՝ հասց նե լով 28.5 մլն ԱՄՆ 
դո լա րի, ո րը ներ կա յումս ՀՀ բան կա յին հա-
մա կար գում ա մե նա մեծ սահ մա նա չա փե-
րից մեկն է:

2021թ -ի վեր ջին ՎԶԵԲ-ի բո լոր ծրագ րե րով 
Բան կի ներգ րա վում ե րի ընդ հա նուր ծա-
վա լը կազ մել է շուրջ 58 մլն ԱՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք գու մար: 

 ■ KfW և Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին 
բան կեր, ո րոնց հետ Բան կի հա մա-
գոր ծակ ցութ յունն ի րա կա նաց վել է 
« Գեր մա նա հայ կա կան հիմ ադ րամ» 
ծրագ րի կա ռա վար ման գրա սեն յակ 
պե տա կան հիմ ար կի մի ջո ցով: Գեր-
մա նա հայ կա կան հիմ ադ րա մի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու նի շուրջ 14 
տար վա պատ մութ յուն։ 2021թ -ի ըն-
թաց քում Բան կը հա մա գոր ծակ ցել է 
KfW բան կի «ՄՓՄՁ Ա ջակ ցում» վար-
կա յին ծրագ րի երկ րորդ փու լի, Է ներ-
գաարդ յու նա վե տութ յան ծրագ րի երկ-
րորդ փու լի վար կա յին վե րա կանգն վող 
է ներ գիա յի զար գաց ման ծրագ րի և 
ԵՆԲ-ի  « Մաս նա վոր հատ վա ծի ֆի նան-
սա վո րում ՓՄՁ-նե րի ու մի ջին կա պի-
տա լի զա ցիա յի կազ մա կեր պություն-
նե րի հա մար» ծրագ րի 3-րդ փու լի 
շրջա նակ նե րում:

 ■ ԱԶԲ-ի հետ Բան կը հա մա գոր ծակ ցում 
է դեռևս 2015թ -ից՝ առևտ րի ֆի նան սա-
վոր ման ծրագ րի շրջա նա կում: 2021թ -ին 
ԱԶԲ-ն Բան կի հա մար առևտ րի ֆի նան-
սա վոր ման սահ մա նա չափն ա վե լաց րել 
է ևս 4 մլն ԱՄՆ դո լա րով՝ հասց նե լով 9 մլն 
ԱՄՆ դո լա րի: ԱԶԲ-ի կողմից առևտրի 
ֆինանսավորման ոլորտի նախորդ 
տարվա ցուցանիշների ամփոփման 
արդյունքում Բանկն արժանացել է 
առևտրի ֆինանսավորման ոլորտում 
2021թ-ի «Հայաստանում առաջատար 
գործընկեր բանկ» մրցանակին:

 ■ 2021թ-ին Բանկը համագործակցություն 
է սկսել Եվրասիական Զարգացման 

 ■ The cooperation with the KfW and Eu-
ropean Investment Bank which was 
carried out by PMU GAF (Project Man-
agement Unit of German-Armenian 
Fund State Institution (PMU GAF). The 
cooperation with the GAF has more 
than 14 years of history. During 2021 
the Bank cooperates with KfW with-
in the scope second phase of “MSME 
Support” program, Energy Efficiency 
Program with the scope of second 
phase of Credit Renewable Energy 
Development Program and with EIB 
within the scope of third phase of “Pri-
vate Sector Financing for Small And 
Medium-Sized Enterprises (SME) and 
Midcaps” program. 

 ■ The Bank has cooperated with the 
ADB since 2015 within the scope of 
Trade Financing program. In 2021, the 
ADB increased the trade finance limit 
for the Bank by USD 4 million to USD 
9 million. As a result of summarizing 
the indicators of the previous year, the 
Bank was awarded the 2021 “Leading 
Partner Bank in Armenia” award by 
the Asian Development Bank in the 
field of trade financing.

 ■ In 2021, the Bank began cooperation 
with the Eurasian Development Bank 
(EDB)  for  Trade finance limit of USD 
5 million, which was approved by the 
EDB in 2022.

 ■ “National Mortgage Company” RCO 
CJSC, cooperation since 2010 within 
the scope of mortgage loans refinanc-
ing, energy efficient renovation of resi-
dential real estate, micro financing. 

 ■ “Home for Youth” RCO CJSC, coopera-
tion since 2013 within the framework 
of mortgage refinancing program pro-
vided to young families. 

 ■ In recent years, due to the active poli-
cy in the field of “Green” financing, the 
Bank has launched a very important 

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Բանկի (ԵԱԶԲ) հետ 5 մլն ԱՄՆ դոլարի 
չափով  Առևտրի ֆինանսավորման 
սահմանաչափ ստանալու նպատակով, 
որը ԵԱԶԲ-ի կողմից հաստատվել է 
2022թ-ին: 

 ■ «Ազ գա յին Հի փո թե քա յին Ըն կե րութ-
յուն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ Բան կը հա մա-
գոր ծակ ցում է 2010թ -ից՝ հի փո թե քա-
յին վար կե րի վե րա ֆի նան սա վոր ման, 
է ներ գաարդ յու նա վետ վե րա նո րոգ ման 
վար կե րի և բ նա կա րա նա յին միկ րո-
վար կե րի ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում:

 ■  «Բ նա կա րան ե րի տա սարդ նե րին» ՎՎԿ 
ՓԲԸ-ի հետ Բան կը հա մա գոր ծակ ցում 
է 2013թ -ից՝ ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե-
րին տրվող հի փո թե քա յին վար կե րի 
վե րա ֆի նան սա վոր ման ծրագ րի շրջա-
նա կում: 

 ■ Վեր ջին տա րի նե րին « Կա նաչ» ֆի նան-
սա վոր ման ո լոր տում ակ տիվ քա ղա-
քա կա նութ յան շնոր հիվ` Բան կը 2020թ -
ից այդ ո լոր տի զար գաց ման հա մար ՀՀ 
շրջակա միջավայրի նախարարության 
նախաձեռնությամբ չափազանց կա-
րևոր և առանձնահատուկ համագոր-
ծակցություն է սկսել Կանաչ Կլիմայի 
Հիմադրամի (GCF) հետ` ‘‘Scaling up 
green finance practices in Armenia” 
ծ րագ րի շրջա նա կում: Բան կը GCF-ի 
կող մից ընտր վել է որ պես ծրագ րի 
հա մա կար գող կա ռույց: 2021թ -ի ըն-
թաց քում մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր 
խորհր դատ վա կան ըն կե րութ յուն նե րի 
ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ Բան-
կը շա հա ռու նե րի կա րո ղութ յուն նե րի 
բարձ րաց ման նպա տա կով կազ մա-
կեր պել է մի շարք մի ջո ցա ռում եր, 
ո րոնք ուղղ ված են ե ղել մի ջազ գա յին 
փոր ձի ու սում ա սի րութ յա նը, ՀՀ-ում 
առ կա խնդիր նե րի բա ցա հայտ մա նը և  
ո լոր տի զար գաց մա նը: Մի ջո ցա ռում-
նե րի արդ յունք ներն ամ փոփ վել են մի 
շարք  սե մի նար քննար կում ե րով և 
մաս նա կից նե րի հա մար կազ մա կերպ-
վել են դա սըն թաց ներ, ո րոնք վա րել 
են « Կա նաչ» ֆի նան սա վոր ման ո լոր տի 
մի ջազ գա յին հա րուստ փորձ ո ւնե ցող 
փոր ձա գետ նե րը:

and special cooperation with the Green 
Climate Fund (GCF) “Scaling up green fi-
nance practices in Armenia” for the de-
velopment of this field in 2020 within 
the program. The Bank has been cho-
sen as a project coordinating partner 
by GCF. In 2021, with the direct partic-
ipation of reputable international con-
sulting companies, the Bank organized 
a number of events aimed at increas-
ing the capacity of beneficiaries, which 
were aimed at studying international 
experience, identifying problems in Ar-
menia and developing the sector. The 
results of the events were summarized 
through a series of seminars and discus-
sions, and trainings were organized for 
the participants, which were conducted 
by experts with rich international expe-
rience in the field of “Green” financing.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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ISSUANCE OF OWN 
BONDS

Being one of the active participants of the 
RA Government and Corporate Securities 
Market, the Bank initiated also the imple-
mentation of its own bond issuance and 
placement since 2015. 

As of 31.12.2021, 11 issues of bonds placed 
by the Bank are in circulation. Details are 
presented below.

Հան դի սա նա լով ՀՀ պե տա կան և կոր-
պո րա տիվ ար ժեթղ թե րի շու կա յի ակ տիվ 
մաս նա կից նե րից՝ Բան կը 2015թ -ից նա-
խա ձեռ նել է նաև սե փա կան պար տա-
տոմ սե րի թո ղարկ ման ու տե ղա բաշխ-
ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը: 

31.12.2021թ -ի դրութ յամբ շրջա նա ռութ յան 
մեջ են գտնվում Բան կի կող մից տե ղա-
բաշխ ված պար տա տոմ սե րի 11 թո ղար-
կում եր։ Ման րա մաս նե րը ներ կա յաց-
ված են ստորև.

ՍԵՓԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 
ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

20
15

1,000

1,000

1,000

100

100

50,000

50,000

100

100

50,000

100

SWISB1

SWISB2

SWISB3

SWISB4

SWISB5

SWISB6

SWISB7

SWISB8

SWISB9

SWISB7

SWISB2A

SWISB2B 100

20
20

50,000

100

SWISBC

SWISBD

SWISBE 100

2,000,000

3,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

6,000,000

10,000,000

3,000,000,000

5,000,000

3,000,000

10,000,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000,000

3 տարի/year

4 տարի/year

5 տարի/year

7 տարի/year

6 տարի/year

4 տարի/year

5 տարի/year

7 տարի/year

6 տարի/year

5 տարի/year

6 տարի/year

4 տարի/year

5 տարի/year

6 տարի/year

5 տարի/year

6 տարի/year

7.50%

8.00%

8.50%

6.75%

5.00%

12.75%

11.50%

6.50%

6.00%

11.50%

6.50%

4.00%

9.00%

6.00%

3.50%

8.50%SWISBF

$
$
$

$
€
֏

֏
$
$

֏
$
€

֏
$
€
֏

16.04.2018

16.04.2019

27.04.2020

15.06.2024

15.06.2023

15.06.2021

24.05.2023

23.05.2025

22.11.2024

24.05.2023

02.05.2025

02.05.2023

01.06.2025

01.06.2026

01.06.2025

28.09.2026 50,000

Description of bonds issued and placed by the Bank as of 31.12.2021

Թողարկման 
արժույթ 

Issue volume Duration

Արժեկտրոնային 
եկամտաբերություն 

Մարման 
ժամկետ

Անվանական 
արժեք 

Բանկի կողմից թողարկված, տեղաբաշխված և մարված պարտատոմսերի 
նկարագիրը 31.12.2021թ-ի դրությամբ

Maturity dateCoupon Nominal valueIssue currency

Տեղաբաշխման 
ծավալ

 Ժամկետայնություն 
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Բո լոր տե ղա բաշ խում ե րի արդ յուն քում 
Բան կին հա ջող վել է հա վա քագ րել 28 
մլրդ ՀՀ դրա մի, 51 մլն ԱՄՆ դո լա րի և 23 
մլն  եվ րո յի չա փով դրա մա կան մի ջոց-
ներ: 31.12.2021թ -ի դրութ յամբ ար դեն չորս 
թո ղար կում ե րը մար ված են ե ղել՝ 10 մլն 
ԱՄՆ դո լար  և 2 մլրդ ՀՀ դրամ ծա վա լով:

2021թ -ին Բան կի կող մից մար վել է պար-
տա տոմ սե րի մեկ թո ղար կում ՝ 2 մլրդ ՀՀ 
դրամ ան վա նա կան ար ժե քով: 

Թո ղարկ ված բո լոր պար տա տոմ սե րը 
տե ղա բաշխ ման ա վար տից հե տո ցու-
ցակ վել և շր ջա նառ վում են Հա յաս տա-
նի ֆոն դա յին բոր սա յում: Միա ժա մա նակ, 
պար տա տոմ սե րի ի րաց վե լութ յան ա պա-
հով ման նպա տա կով Բանկն օգտ վում է 
շու կա ստեղ ծո ղի ծա ռա յութ յուն նե րից, 
ինչն ա պա հո վում է Հա յաս տա նի ֆոն-
դա յին բոր սա յի առևտ րա յին նստաշըր-
ջան նե րում պար տա տոմ սե րի երկ կող-
մա նի գնան շում ե րը: Բան կի կող մից 
թո ղարկ ված պար տա տոմ սե րը շու կա-
յում հան դի սա նում են ա մե նաի րաց վե լի 
և  ա մե նա պա հանջ ված ար ժեթղ թե րից: 
Մաս նա վո րա պես՝ 2021թ -ին Բան կի կող-
մից թո ղարկ ված պար տա տոմ սե րով 
Ֆոն դա յին բոր սա յում ի րա կա նաց վել է 
թվով 101 գոր ծարք՝ 919.5 մլն ՀՀ դրամ, 1.4 
մլն ԱՄՆ դո լար, 409.4 հազար եվ րո ծա-
վա լով:

Հատ կան շա կան է նաև, որ շու կա յում 
Բան կի կող մից թո ղարկ վող պար տա-
տոմ սերն ու նեն բա վա կա նին մեծ պա-
հան ջարկ, ո րի մա սին են վկա յում Ֆոն-
դա յին բոր սա յում պար տա տոմ սե րի 
գնան շում ե րը:

As a result of allocations, the Bank man-
aged to raise AMD 28 billion, USD 51 million 
and EUR 23 million funds. As of 31.12.2021, 
4 issues have been repaid amounting to 
USD 10 million and AMD 2 billion. 

In 2021, the Bank repaid one issue of bonds 
with a nominal value of AMD 2 billion. 

All issued bonds after the placement are 
listed in Armenian Stock Exchange. At the 
same time, in order to ensure the liquidity 
of the bonds, the Bank used the services 
of the market maker, which ensured the 
bilateral quotations of the bonds in the 
trading sessions of Armenian Stock Ex-
change. As a result, the bonds issued by 
the Bank are among the most popular and 
most demanded bonds on the market. In 
particular, in 2021, 101 deals worth USD 1.4 
million, EUR 409.4 thousand, AMD 919.5 
million were made at Armenian Stock Ex-
change with bonds issued by the Bank.

It is noteworthy that the bonds issued by 
the Bank are in great demand in the mar-
ket, which is evidenced by the quotations 
of bonds on the stock exchange.
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In 2021, the Bank generated a net profit of 
about AMD 7.8 billion, which increased by 
about 29% compared to 2020. In terms 
of profit, the Bank ranked 5th among 17 
commercial banks in Armenia and gen-
erated about 13.2% of Armenian banking 
system total profit. 

2021թ -ին Բան կը ձևա վո րել է շուրջ 7.8 
մլրդ ՀՀ դրա մի զուտ շա հույթ` 2020թ-ի 
ցու ցա նի շի հա մե մա տութ յամբ գրան-
ցե լով շուրջ 29% աճ: Շա հույ թի մե ծութ-
յամբ Բան կը զբա ղեց րել է 5-րդ տեղը 
17 ՀՀ առևտրային բանկերի ցուցակում 
և ապահովել Բանկային համակարգի 
ընդհանուր շահույթի շուրջ 13.2%-ը: 

WWW.ARMSWISSBANK.AM

Շահույթ
(մլրդ դրամ)

Profit
(Billion AMD)

FINANCIAL 
INDICATORS

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Բանկի կողմից ձևավորված 
զուտ շահույթը հիմնականում 
պայմանավորված է տոկոսային 
և ոչ տոկոսային եկամուտների 
աճով, որը Բանկի կողմից 
մատուցվող ծառայությունների 
տարեցտարի ընդլայնման, 
ակտիվացման և բարելավման 
արդյունք է:

The Bank, due to the growth 
of interest and non-interest 
income, has created a stable 
profit growth. The latter is the 
result of diversification, activation 
and improvement of the services 
provided by the Bank.
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The Bank has always been in the leading 
position in Armenia banking system in 
terms of ROE and ROA and 2021 was no ex-
ception. In particular, the ROE was 12.37% 
and the ROA was 1.97%. In 2021, the Bank 
ranked 3rd and 6th in terms of ROE and 
ROA, respectively, according to the annu-
al analytical report No.109, 25.02.2022 of 
“Arminfo” agency.

ՀՀ բան կա յին հա մա կար գում ROE և ROA 
ցու ցա նիշ նե րով Բան կը մշտա պես զբա-
ղեց րել է ա ռա ջա տար դիր քեր և 2021թ -ը 
ևս բա ցա ռութ յուն չի ե ղել, մաս նա վո րա-
պես՝ ROE ցու ցա նի շը կազ մել է 12.37%, իսկ 
ROA ցու ցա նի շը 1.97%: 2021թ -ին Բան կը և 
ROA և ROE ցու ցա նիշ նե րով ՀՀ բան կա-
յին հա մա կար գում զբա ղեց րել է հա մա-
պա տաս խա նա բար 3-րդ և 6-րդ տե ղե րը՝ 
հա մա ձայն Ար մին ֆո գոր ծա կա լութ յան 
25.02.2022թ -ի թիվ 109 տա րե կան վեր լու-
ծա կան հաշ վետ վութ յան: 

Բանկի տարեկան շահութաբերության ցուցանիշները
Annual profitability indicators

ROE 
Բանկի 
ցուցանիշներ/
Bank Indicators

ROE 
Շուկայի միջին/ 
Market Average

ROA 
Բանկի 
ցուցանիշներ/
Bank Indicators

ROA 
Շուկայի միջին/ 
Market Average
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In Armenian banking system, the Bank 
has always been in the forefront with the 
qualitative indicators “Income per em-
ployee” and “Profit per employee” quality 
indicators in 2021 amounted to AMD 252.0 
million and AMD 64.4 million respective-
ly, in the case of average indicators of the 
Armenian banking system AMD 53.4 mil-
lion and AMD 8.6 million. This tendency 
continued in 2021, as well and with these 
figures the Bank was at the first place in 
the banking system, according to the an-
nual analytical report No. 109, 25.02.2022 
of “Arminfo” agency.

The steady growth of profit and the re-
plenishment of statutory capital through 
new shares have led to a steady increase 
in the total capital of the Bank. As of the 
end of 2021, the total capital of the Bank 
is AMD 59.1 billion, which is the 4th indi-
cator in the banking system of Armenia.

Կապիտալ 
(մլրդ դրամ)

Capital 
(Billion AMD)

ՀՀ բանկային համակարգում Բանկը 
մշտապես առաջնային դիրք է զբա-
ղեցնում «Մեկ աշխատակցին բաժին 
ընկնող հասույթ» և «Մեկ աշխատակցին 
բաժին ընկնող շահույթ» ո րա կա կան ցու-
ցա նիշ նե րի մե ծութ յամբ: Այդ ա ռու մով 
2021թ -ը նույն պես բա ցա ռութ յուն չի ե ղել, 
և բան կա յին հա մա կար գում նշված ցու-
ցա նիշ նե րի գծով Բան կը զբա ղեց րել է 
1-ին հո րի զո նա կա նը՝ հա մա ձայն «Ար մին-
ֆո» գոր ծա կա լութ յան 25.02.2022թ -ի թիվ 
109 տա րե կան վեր լու ծա կան հաշ վետ-
վութ յան: « Մեկ աշ խա տակ ցին բա ժին 
ընկ նող հա սույթ» և « Մեկ աշ խա տակ ցին 
բա ժին ընկ նող շա հույթ» ո րա կա կան ցու-
ցա նիշ նե րը 2021թ -ին կազ մել են հա մա-
պա տաս խա նա բար՝ 252.0 մլն և 64.4 մլն 
ՀՀ դրամ, մինչ դեռ ՀՀ բան կա յին հա մա-
կար գի մի ջին  ցու ցա նիշ նե րը կազ մել են  
հա մա պա տաս խա նա բար 53.4 մլն և 8.6 
մլն ՀՀ դրամ:

Տա րի նե րի ըն թաց քում շա հույ թի ստեղ-
ծու մը և բաժ նե տոմ սե րի նոր տե ղա բաշ-
խում ե րի մի ջո ցով կա նո նադ րա կան 
կա պի տա լի հա մալ րում ա պա հո վել են 
Բան կի ընդ հա նուր կա պի տա լի կա յուն 
ա ճը: 2021թ -ի վեր ջի դրութ յամբ Բան կի 
ընդ հա նուր կա պի տա լի մե ծութ յու նը կազ-
մում է 59.1 մլրդ ՀՀ դրամ, ին չը ՀՀ բան կա-
յին հա մա կար գում 4-րդ ցու ցա նիշն է:
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Բան կի ակ տիվ նե րը նույն պես ցու ցա բե-
րել են կա յուն ա ճի դի նա մի կա: 2021թ-ի 
վեր ջի դրութ յամբ Բան կի ակ տիվ նե-
րը կազ մել են ա վե լի քան 398.4 մլրդ ՀՀ 
դրամ ՝ նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մե մատ ար ձա նագ րե լով 
3.2% աճ: ՀՀ բան կա յին հա մա կար գում 
Բանկն ակ տիվ նե րի մե ծութ յամբ 6-րդն  
է: Ակ տիվ նե րում մշտա պես գե րակշ ռել 
են ներդ րում երն ար ժեթղ թե րում (հիմ-
նա կա նում ՀՀ պե տա կան պար տա տոմ-
սե րում) և տե ղա բաշխ ված մի ջոց նե րը 
վար կա յին գոր ծիք նե րում, ո րոնք հան-
դի սա նում են Բան կի ե կա մուտ նե րի ձևա-
վոր ման հիմ ա կան աղբ յուր նե րը: 

Throughout its operations, the Bank’s as-
sets have also shown stable growth dy-
namics. At the end of 2021, the Bank’s 
assets amounted to more than AMD 
398,4 billion, which increased by 3.2% 
compared to the same period last year. 
Investments in securities (especially gov-
ernment bonds) and funds allocated in 
credit instruments have always dominat-
ed assets and are the main sources of in-
come of the Bank.

Ակտիվներ
(մլրդ դրամ)

Assets 
(Billion AMD)

Բան կի կող մից մա տուց վող ծա ռա յութ-
յուն նե րի ընդ լայն մա նը զու գա հեռ կա-
յուն կեր պով ա ճել են նաև Բան կի պար-
տա վո րութ յուն նե րը, ո րոնց կազ մի և 
կա ռուց ված քի դի վեր սի ֆի կաց մանն ու 
ներգ րավ վող ռե սուրս նե րի ինք նար ժե-
քի նվա զեց մանն ուղղ ված աշ խա տանք-
նե րը գտնվել են Բան կի մշտա կան ու շա-

In parallel with the expansion of the Bank’s 
services, the Bank’s liabilities have steadi-
ly increased, and the Bank has always 
focused its efforts to diversify liabilities’ 
structure and reduce the cost of attracted 
resources. Continuous steps have been tak-
en to deepen existing cooperation with lo-
cal and international financial institutions 

Վարկային պորտֆել/ 
Loan Portfolio

Արժեթղթերի պորտֆել/ 
Securities Portfolio

Այլ ակտիվներ/ 
Other Assets
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դրութ յան կենտ րո նում: Շա րու նա կա բար 
քայ լեր են ձեռ նարկ վել տե ղա կան ու մի-
ջազ գա յին ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի 
հետ առ կա հա մա գոր ծակ ցութ յան խո-
րաց ման և ֆի նան սա կան նոր գոր ծիք-
նե րով, այդ թվում նաև` պար տա տոմ սե րի 
թո ղարկ ման շնոր հիվ, մի ջոց նե րի ներ-
գըրավ ման ծա վալ նե րի ա վե լաց ման ուղ-
ղութ յամբ:

2021թ -ի վեր ջին Բան կի պար տա վո րութ-
յուն նե րը կազ մել են ա վե լի քան 339.4 
մլրդ ՀՀ դրամ ՝ նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե մատ ար ձա-
նագ րե լով 5% աճ։ ՀՀ բան կա յին հա մա-
կար գում Բան կը պար տա վո րութ յուն նե րի 
մե ծութ յամբ 6-րդն  է:

Պարտավորություններ
(մլրդ դրամ)

Liabilities
(Billion AMD)

Ըստ 2021թ-ի հունվար-դեկտեմբեր ամիս-
ների ընթացքում առաջին 1000 խոշոր 
հարկ վճարողների և նրանց կողմից 
վճարված հարկերի մեծությունների 
ցանկի`  Բանկը վճա րել է 2,986 մլն ՀՀ 
դրա մի հար կեր։ Բան կը զբա ղեց նում է 
ընդ հա նուր ցու ցա կի 75-րդ, իսկ ՀՀ-ում 
գոր ծող առևտ րա յին բան կե րի շրջա նա-
կում` 8-րդ հո րի զո նա կա նը։

and to use new financial instruments, 
including issuance of bonds, to increase 
funding volume.

At the end of 2021, the Bank’s liabilities 
amounted to more than AMD 339.4 billion, 
which is an increase of 5% over the same 
period last year. In terms of liabilities the 
Bank is the 6th in the banking system of 
Armenia. 

WWW.ARMSWISSBANK.AM

According to the report list of top 1000 
large taxpayers and values of taxes paid 
by them by the results of January-Decem-
ber 2021, the Bank paid AMD 2,986 million 
taxes. The Bank ranks 75th in the general 
list and the 8th among commercial banks 
operating in Armenia.

https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists
https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists
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ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ

STAFF 
DEVELOPMENT

WWW.ARMSWISSBANK.AM

In the field of human resource manage-
ment the Bank has always relied on the 
principles of attracting advanced, qual-
ified and experienced specialists having 
continuous training and development of 
employees strengthening corporate cul-
ture and maintaining a healthy team. 

The Bank builds relationships with its em-
ployees on the principle of a long-term 
cooperation and mutual respect.

Realizing the importance of professional 
staff, the Bank has always prioritized the 
team training, encouragement, career 
growth and professionalism.

The Bank’s employees stand out for their 
skills, professionalism, initiatives and 
teamwork skills. Many employees of the 
Bank have participated in various edu-
cational programs organized not only in 
Armenia but also abroad, including sem-
inars, conferences and online courses or-
ganized by international partner organi-
zations to exchange with experience and 
knowledge.

Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
ո լոր տում Բան կը մշտա պես ա պա վի նում 
է ա ռա ջա դեմ, ո րակ յալ և փոր ձա ռու մաս-
նա գետ նե րի ներգ րավ ման, աշ խա տա-
կից նե րի շա րու նա կա կան վե րա պատ-
րաստ ման, ընդ հա նուր զար գաց ման, 
կոր պո րա տիվ մշա կույ թի տա րած ման ու 
ա ռողջ թի մի պահ պան ման սկզբունք նե-
րին և մո տե ցում ե րին: 

Բանկն իր աշ խա տա կից նե րի հետ փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րը կա ռու ցում է եր կա-
րատև հա մա գոր ծակ ցութ յան և փո խա-
դարձ հար գան քի սկզբուն քով:

Գի տակ ցե լով պրո ֆե սիո նալ անձ նա-
կազ մի կար ևո րութ յու նը՝ Բան կը միշտ 
հո գա ցել է նրանց վե րա պատ րաստ ման, 
խրա խուս ման, կա րիե րա յի ա ճի, պրո ֆե-
սիո նա լի զի մի բարձ րաց ման մա սին:

Բան կի աշ խա տա կից ներն աչ քի են ընկ-
նում հմտութ յուն նե րով, պրո ֆե սիո նա լիզ-
մով, նա խա ձեռ նութ յուն նե րով և թի մա յին 
աշ խա տան քի ու նա կութ յուն նե րով: Բան-
կի բազ մա թիվ աշ խա տա կից ներ մաս-
նակ ցել են ՀՀ տա րած քում և դ րա նից 
դուրս կազ մա կերպ ված ու սում ա կան 

Բանկը մշտապես առաջնորդվում 
է «Կորպորատիվ մշակույթում 
խոսքը գործողությունից չպետք 
է տարբերվի» կարգախոսով։ 
Բանկը ճիշտ է օգտագործում 
ժամանակն ու ռեսուրսները 
և գնահատում թիմի բոլոր 
աշխատակիցներին։ 

The Bank is led with the slogan 
“Word should not differ from 
action in corporate culture.” The 
Bank makes use of its time and 
resources effieciently and highly 
appreciates its staff. 
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տար բեր ծրագ րե րի, այդ թվում ՝ սե մի-
նար նե րի, կոն ֆե րանս նե րի և մի ջազ գա-
յին գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից կազ մա կերպ վող առ ցանց (on-
line) դա սըն թաց նե րի՝ փոր ձի ու գի տե լիք-
նե րի փո խա նակ ման նպա տա կով:

Տար բեր ու սում ա կան ծրագ րե րում գե-
րա զանց ա ռա ջա դի մութ յուն ցու ցա բե րած 
բա զում աշ խա տա կից ներ մաս նակ ցել են 
մի շարք ար տա սահ ման յան հե ղի նա կա-
վոր բան կե րում և կազ մա կեր պութ յուն նե-
րում վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րի: 

Մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման բարձ-
րաց ման նպա տա կով Բան կը մշտա պես 
խրա խու սել է աշ խա տա կից նե րի մաս-
նակ ցութ յու նը ACCA, CFA և  ո րա կա վոր-
ման բարձ րաց ման մի ջազ գա յին այլ 
հայտ նի ծրագ րե րին, ո րոնց մաս նակ-
ցութ յան շնոր հիվ Բան կի մի շարք աշ-
խա տա կից նե րին շնորհ վել են ACCA և 
CFA ո րա կա վո րում եր: 

31.12.2021թ -ի դրութ յամբ Բան կում աշ խա-
տում է 144 աշ խա տա կից: Ընդ ո րում.

 ■ բո լոր աշ խա տա կից ներն ու նեն բարձ-
րա գույն կրթութ յուն,

 ■ 5 աշ խա տա կից ու նի գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծո ւի և մե կը՝ գի տութ յուն նե րի 
դո ցեն տի աս տի ճան,

 ■ 1 աշ խա տա կից ու նի CFA մի ջազ գա յին 
ո րա կա վո րում, 5 աշ խա տա կից ստա-
ցել է FCI 1-ին մա կար դա կի ո րա կա վո-
րում, 4 աշ խա տակ ցի շնորհ վել է ACCA 
հեր թա կան ո րա կա վո րում:

Բան կը հոգ է տա նում նաև աշ խա տա-
կից նե րի սո ցիա լա կան բա րե կե ցութ յան 
մա սին, մաս նա վո րա պես՝ յու րա քանչ յուր 
տա րի ի րա կա նաց նում է աշ խա տա կից-
նե րի ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յուն 
և պարգ ևատ րում է աշ խա տա կից նե րին 
ա մուս նա նա լու կամ ե րե խա ու նե նա լու 
կա պակ ցութ յամբ, կար ևո րում է աշ խա-
տա կից նե րի ե րե խա նե րի հու նիս մեկ յան 
ու Ա մա նոր յա նվեր նե րի ստա ցու մը Բան-
կի կող մից:

Many employees with excellent progress 
have participated in training programs or-
ganized by a number of reputable foreign 
banks and organizations.

In order to improve the team qualifica-
tions the Bank has always encouraged the 
participation of its employees in ACCA, 
CFA and other internationally recognized 
professional development programs after 
which a number of the Bank’s employees 
have been awarded with ACCA and CFA 
qualifications.

As of 31.12.2021 the Bank has 144 employ-
ees. On top of it։

 ■ all employees have higher education,

 ■ 5 employees have the degree of Doc-
tor of Philosophy (PhD) and one has 
the degree of Associate Professor of 
Sciences,

 ■ 1 employee has an international CFA 
qualification, 5 employees received 
FCI level 1 qualification, 4 employ-
ees were awarded with ACCA regular 
qualification.

The Bank also takes care of the social wel-
fare of its employees, in particular, pro-
vides health insurance for employees ev-
ery year and rewards them for marriage 
or child birth, as well as it’s important for 
the Bank to give away Children’s Day and 
Christmas gifts to its employees.

The Bank has also rewards for the annu-
al performance or for any other achieve-
ment made in work.

Although the coronavirus has been slight-
ly released by 2021, the Bank has taken a 
number of comprehensive measures:
 ■ employees and customers are con-

stantly provided with personal protec-
tive equipment throughout the epi-
demic, 

 ■ organized medical examinations of 
employees on a quarterly basis.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Բան կը պարգ ևատ րում է աշ խա տա կից-
նե րին նաև տա րե կան գոր ծու նեութ յան 
արդ յունք նե րով կամ աշ խա տան քա յին 
նվա ճում եր գրան ցե լու պա րա գա յում: 

Թեև 2021 թվա կա նի ըն թաց քում կո րո-
նա վի րու սա յին հա մա վա րա կը փոքր ինչ 
թեթ ևա ցել էր, այ նո ւա մե նայ նիվ Բան կի 
կող մից ի րա կա նաց վել են մի շարք հա-
մա լիր մի ջո ցա ռում եր, մաս նա վո րա պես.

 ■ հա մա վա րա կի ողջ ըն թաց քում աշ-
խա տա կից նե րին և հա ճա խորդ նե րին 
մշտա պես հատ կաց վել են պաշտ պա-
նիչ պա րա գա ներ,

 ■ ե ռամս յա կա յին պար բե րա կա նութ-
յամբ կազ մա կերպ վել է աշ խա տա-
կից նե րի բժշկա կան զննում եր:

Վե րո հիշ յալ մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բեր-
յալ դրա կան վե րա բեր մունք են ար տա-
հայ տել Բան կի հա ճա խորդ ներն ու ստու-
գում ե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում 
հա մա պա տաս խան վե րահս կող մար-
մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Կար ևո րե լով Ար ցախ յան 44-օր յա պա-
տե րազ մի մաս նա կից զին վոր նե րի ին-
տեգ րու մը հա սա րա կութ յու նում, Բան կը 
պա տե րազ մի մաս նակ ցած եր կու աշ-
խա տա կից է ըն դու նել և կազ մա կեր պել 
նրանց վե րա պատ րաս տու մը որ պես 
բան կա յին  աշ խա տող:

Տար վա ըն թաց քում կազ մա կերպ վել են 
անգ լե րեն լեզ վի դա սըն թաց ներ, ո րոնք 
ի րա կա նաց վել են Ար ցախ յան 44-օր յա 
պա տե րազ մի մաս նա կից աշ խա տակ ցի 
կող մից:

Միջ բաժ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի բա-
րե լավ ման նպա տա կով կազ մա կերպ վել 
են թի մա յին մի ջո ցա ռում եր, ինչ պի սիք 
են օ րի նակ ին տե լեկ տո ւալ խաղ-մրցույթ-
նե րը և հե տաքր քիր, բա ցա հայ տող ար-
շավ նե րը: 

Բանկն իր մաս նակ ցութ յունն է ցու ցա բե-
րել 2021թ -ին ՀՀ շրջա կա մի ջա վայ րի նա-
խա րա րութ յան կող մից նա խա ձեռ նած 

The Bank’s customers and the represen-
tatives of the relevant regulatory bodies 
have expressed a positive attitude towards 
the above-mentioned measures.

Highlighting the integration of the sol-
diers, who has participated in the 44-day 
Artsakh war, into the society the Bank 
has hired two participants and organized 
their training as bank employees.

Throughout the year, the Bank has or-
ganized the English language trainings 
which were led by an employee with 44-
day Artsakh war participation.

Team events such as intellectual 
games-competitions and exciting explor-
ing campaigns have been organized to 
improve the interpersonal relations in the 
team.

The Bank has participated in the “10 mil-
lion trees” program initiated by the RA 
Ministry of Environment in 2021 which re-
sulted in establishing 1 hectare of forest. 
The bank has participated in project “Knot 
for...” to support soldiers. The project has 
organized by   “Megerian Carpet” and “In-
surance Foundation for Servicemen”. The 
Bank has sponsored the staging of the op-
era-ballet by Evridke and Orpeos for the 
first time in Armenia, as well as has sup-
ported Aram Khachaturian International 
Festival already for several years. At the 
end of the year, the Bank has given away 
Christmas gifts to the children of a num-
ber of border villages of the Syunik region.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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«10 մի լիոն ծառ» ծրագ րին, ո րի շրջա-
նա կում ի րա կա նաց վել են 1 հա մա կե րե-
սով ան տա ռի հիմ ման աշ խա տանք ներ: 
Բան կը մաս նակ ցել է Մե գեր յան կար-
պետ ըն կե րութ յան և Զին ծա ռա յող նե րի 
ա պա հո վագ րութ յան հիմ ադ րա մի հա-
մա տեղ կազ մա կերպ ված « Կա պիր որ…» 
նա խա ձեռ նութ յա նը, հո վա նա վո րել է Հա-
յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ բե մադր-
վող «Օր փեոս և Էվ րիդ կե» օ պե րա-բա լե-
տի բե մե լը, ինչ պես նաև մի քա նի տա րի 
շա րու նա կա բար հան դի սա նում է Ա րամ 
Խա չատր յա նի ան վան մի ջազ գա յին փա-
ռա տո նի ի րա կա նաց ման ա ջա կի ցը։ Տա-
րե վեր ջին Բանկն Ա մա նոր յա նվեր ներ 
է հանձ նել Ս յու նի քի մար զի սահ մա նա-
մերձ մի շարք գյու ղե րի ե րե խա նե րին։
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

INFORMATION 
TECHNOLOGIES

The Bank is constantly improving IT infra-
structure, ensuring the integrity of infor-
mation, the continuity of infrastructure 
work, as well as the timely installation and 
use of new systems.

Բան կը մշտա պես կա տա րե լա գոր ծում է 
ՏՏ են թա կա ռուց վածք նե րը՝ ա պա հո վե-
լով տե ղե կատ վութ յան ամ բող ջա կա նութ-
յու նը, են թա կա ռուց վածք նե րի աշ խա-
տանք նե րի ա նընդ հա տութ յու նը, ինչ պես 
նաև նոր հա մա կար գե րի ժա մա նա կին 
տե ղադ րում ու կի րա ռու մը: 

WWW.ARMSWISSBANK.AM

ՏՏ ո լոր տում Բանկն իր հա ճա խորդ-
նե րին ա ռա ջար կում է առ ցանց ծա-
ռա յութ յուն նե րի գոր ծի քա կազմ, 
ինչ պի սիք են՝ «Ին տեր նետ- Բանկ», 
« Մո բայլ բան կինգ», « Մո բայլ թո քեն» 
ծա ռա յութ յուն նե րը, ար ժեթղ թե րով 
գոր ծառ նութ յուն նե րի կա տար ման 
է լեկտ րո նա յին հար թակ նե րը և  այլ 
գոր ծիք ներ: 

As a result of the work done in the 
field of IT, it has become possible to 
offer online services to the Bank’s 
customers, such as “Internet Bank”, 
“Mobile Banking”, “Mobile Token”, 
services and electronic securities 
transactions platforms and other 
tools. 

Բանկը մշտապես կարևորում է 
տեխնիկական հագեցվածության 
և տեղեկատվական կարիքների 
ապահովման հարցերը ու 
շարունակական աշխատանքներ 
է տանում նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրման ուղղությամբ՝ 
ինչպես Բանկի կողմից 
առաջարկվող ծառայությունները 
դյուրին դարձնելու, այնպես 
էլ տեղեկատվական 
անվտանգության ապահովման 
տեսանկյունից:

The Bank always emphasizes 
the issues of technical 
satiation and provision of 
information needs and 
is continuously working 
towards the launching of 
new technologies both in 
terms of making the services 
offered by the Bank easier 
and providing information 
security.
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Բան կում ներդր ված ՀԾ-Ին տեր-
նետ Բանկ հա մա կար գը հնա-
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում Բան-
կի հա ճա խորդ նե րին հե ռա հար 
սպա սարկ վել  Բան կում: Ըստ 
այդմ, հա ճա խորդ նե րի սպա-
սարկ ման հար մա րա վե տութ յու նը 
բարձրաց նե լու նպա տա կով Բան-
կը հա մա գոր ծակ ցում է ՀՀ-ում 
գոր ծող հիմ ա կան վճա րա հաշ-
վար կա յին ծա ռա յութ յուն ներ մա-
տուցող կազմակերպությունների 
հետ՝ ակնթարթային դրամային 
փոխանցումերի ոլորտում: Մաս-
նավորապես՝ Բանկը վճարումեր 
է ըն դու նում Իդ րամ, Ի զի Փեյ, Թել- 
Սել և Հայ Փոստ վճա րա յին հա մա-
կար գե րի մի ջո ցով, ո րը թույլ է տա-
լիս անվ տանգ օգտ վել բան կա յին 
ծա ռա յութ յուն նե րից` ա ռանց Բանկ 
այ ցե լե լու: 

The AS-Internet Banking system in-
troduced in the Bank allows the 
Bank’s customers to be served re-
motely in the Bank. According to it, 
in order to increase the convenience 
of customer service, the Bank coop-
erates with the organizations provid-
ing basic payment and settlement 
services in Armenia in the field of 
instant money transfers. In particu-
lar, the Bank accepts payments from 
Idram, EasyPay, TelCell and HayPost 
payment systems, which allows safe 
use of banking services without visit-
ing the Bank.

Հա ճա խորդ նե րի և  աշ խա տա կից-
նե րի ա ռե րես շփում ե րի նվա-
զեց ման, ներ քին և  ար տա քին 
փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ յան 
օպ տի մա լաց ման, ծա ռա յութ յուն-
նե րի մա տուց ման ավ տո մա տաց-
ման նպա տա կով Բան կը 2021թ -ին 
ի րա կա նաց րել է մի շարք գոր ծա-
ռույթ նե րի թվայ նա ցում, մաս նա-
վո րա պես՝ Բան կում ներդր վել են 
է լեկտ րո նա յին ստո րագ րութ յան, 
հա ճա խորդ նե րի նույ նա կա նաց-
ման, ծա ռա յութ յուն նե րի վե րահըսկ-
ման, անվ տան գութ յան բարձ-
րաց ման և ռիս կե րի նվա զեց ման 
նպա տա կով նոր հա մա կար գեր: 
Բա ցի այդ, ներդր վել է պլաս տիկ 
քար տե րի անհ պում վճա րում ե րի 
հա մա կարգ:  

To minimize the face-to-face contact 
with customers as well as to opti-
mize the internal and external docu-
mentation flow and to automate the 
service provision in 2021 the Bank 
has digitalized several services, in 
particular systems such as electron-
ic signature, customer identification, 
service control and security and risk 
mitigation. In addition, the Bank has 
also implemented a new contactless 
card payment system.
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Ա ռաջ նորդ վե լով անվ տան գութ յան 
ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րով՝ հա-
տուկ ծրագ րա յին մի ջոց նե րով կա-
տար վում է հա ճա խորդ նե րի, նրանց 
դրա մա կան փո խան ցում ե րի մո նի-
թո րին գի և ռիս կե րի ավ տո մատ գնա-
հա տում ու տե ղե կա ցում: 

Բանկն անվ տան գութ յան բարձրաց-
մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում եր 
ներդնե լիս ա ռաջ նորդ վում է մի-
ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված ստան-
դարտ նե րով, ինչ պես նաև Բան կում 
ներդր վում և շա րու նա կա բար կա-
տա րե լա գործ վում են տե ղե կատ վա-
կան անվ տան գու թյա նը վե րա բե րող 
ներ քին ակ տեր։

In order to ensure the uninterrupt-
ed operation of the services provid-
ed to the customers, in order to in-
crease the availability of the Bank’s 
data, several server platforms are 
used in the Bank and outside the 
Bank.

In order to check the high level of 
IT security, the Bank regularly im-
plements of the penetration of IT 
systems and networks. These tests 
were performed by the most fa-
mous international companies.

Using temporary IT solutions, the 
Bank is a member of a number of 
local, as well as international pay-
ment and information systems in 
particular Reuters /currently Ref-
initive/ and Bloomberg, where the 
Bank rates the Armenian dram, 
major currencies, RA government 
bonds and RA corporate securities.

Guided by modern security re-
quirements, special software tools 
are used to automatically monitor 
and inform customers about the 
risks of monitoring their remittanc-
es.

The Bank is guided by interna-
tionally accepted standards when 
implementing security measures. 
In particular, the Bank has intro-
duced and continuously improved 
a number of internal information 
security acts.

Հա ճա խորդ նե րին մա տուց վող ծա-
ռա յութ յուն նե րի ան խա փան աշ-
խա տանքն ա պա հո վե լու և Բան կի 
տվյալ նե րի հա սա նե լիութ յու նը բարձ-
րաց նե լու նպա տա կով, Բան կում և 
Բան կից դուրս օգ տա գործ վում են 
սեր վե րա յին մի քա նի հար թակ ներ:
ՏՏ անվ տան գութ յան բարձր մա կար-
դակ ա պա հո վե լու նպա տա կով Բան-
կը պար բե րա բար ի րա կա նաց նում է 
ՏՏ հա մա կար գե րի և ցան ցե րի ներ-
թա փանց ման փոր ձե րի թես տա վո-
րում մի ջազ գա յին ա մե նա հայտ նի ըն-
կե րութ յուն նե րի կող մից:
Օգ տա գոր ծե լով ՏՏ ժա մա նա կա կից 
լու ծում ե րը՝ Բանկն ան դա մակ ցում է 
մի շարք տե ղա կան, ինչ պես նաև մի-
ջազ գա յին վճա րա յին և տե ղե կատ-
վա կան հա մա կար գե րին, մաս նա վո-
րա պես Reuters (ներ կա յումս Refinitive) 
ու Bloomberg, որ տեղ Բան կի կող մից 
գնանշ վում են ՀՀ դրա մը, հիմ ա կան 
ար տար ժույթ նե րը, ՀՀ պե տա կան 
պար տա տոմ սե րը և կոր պո րա տիվ 
ար ժեթղ թե րը:
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ՌԻՍԿԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

RISK 
MANAGEMENT 
SYSTEM

The bank uses the “Three lines of defense” 
model, according to which the “first line” 
is the revenue-generating circle, the func-
tions of which are regulated by domestic 
legal acts. The “second line” is presented 
by the risk management and compliance 
departments, which regularly monitor the 
risks and present the reports of risks to 
the Bank’s management. The “third line” 
is represented by the Internal Audit De-
partment, which provides independent 
and objective assessments and assuranc-
es to the Bank’s Board and management 
of significant risks.

The risk management unit exercises daily 
control over operations that involve finan-
cial risks.

The Compliance Division identifies, man-
ages, monitors and implementation of the 
Bank’s compliance with its daily routine.

The Bank has introduced SWIFT Transac-
tions Screening, World Check and AML 
Management software to increase the ef-
ficiency of the function. The Bank employ-
ees engaged in PLAF function participat-

Բան կը կի րա ռում է « Պաշտ պա նութ յան 
ե րեք գծեր» (Three lines of defence) մո դե լը, 
ըստ ո րի «ա ռա ջին գի ծը» հան դի սա նում 
է ե կամ տաս տեղծ օ ղա կը: «Երկ րորդ գի-
ծը» ներ կա յաց նում են ռիս կե րի կա ռա-
վար ման և հա մա պա տաս խա նութ յան 
ա պա հով ման ստո րա բա ժա նում ե րը, 
ո րոնք պար բե րա բար ի րա կա նաց նում են 
ռիս կե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն 
և դ րանց վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն-
ներ են ներ կա յաց նում Բան կի ղե կա վա-
րութ յա նը: «Եր րորդ գի ծը» ներ կա յաց նում 
է Ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նու մը, 
որն ան կախ ու օբ յեկ տիվ գնա հա տում-
ներ և հա վաս տում եր է ներ կա յաց նում 
Բան կի խորհր դին ու ղե կա վա րութ յա նը 
էա կան ռիս կե րի վե րա բեր յալ:

Ռիս կե րի կա ռա վար ման ստո րա բա ժա-
նում ա մե նօր յա հսկո ղութ յուն է ի րա կա-
նաց նում ֆի նան սա կան ռիս կեր պա րու-
նա կող գոր ծառ նութ յուն նե րի նկատ մամբ: 

Հա մա պա տաս խա նութ յան ա պա հով ման 
ստո րա բա ժա նում ա մե նօր յա պար բե-
րա կա նութ յամբ ի րա կա նաց նում է Բան-
կի հա մա պա տաս խա նութ յան ռիս կի բա-
ցա հայ տում, կա ռա վա րում, մո նի թո րինգ 
և ՓԼԱՖ-ի դեմ պայ քա րի գոր ծա ռույթ: 

WWW.ARMSWISSBANK.AM

Հիմնվելով գործող 
օրենսդրության պահանջների 
և միջազգային ու սեփական 
կուտակած փորձի վրա` Բանկն 
անընդհատ կատարելագործում 
է ռիսկերի կառավարման 
համակարգը:

Based on the requirements 
of the current legislation, 
the international and own 
experience gained, the Bank 
is constantly improving its risk 
management system. 

53
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 2021

A
N

N
U

A
L R

E
P

O
R

T | 20
21



Տ
Ա

Ր
Ե

Կ
Ա

Ն
 ՀԱ

Շ
Վ

Ե
Տ

Վ
Ո

ՒԹՅ
Ո

ՒՆ
 | 20

21

54
ANNUAL REPORT | 2021

Գոր ծա ռույ թի արդ յու նա վե տութ յան բարձ-
րաց ման նպա տա կով Բան կի կող մից 
ներդր վել են SWIFT Transactions Screening, 
World Check և AML MANAGEMENT ծրագ-
րա յին ա պա հո վում ե րը: ՓԼԱՖ-ի դեմ 
պայ քա րի գոր ծա ռույ թով զբաղ վող Բան-
կի աշ խա տա կից նե րը մաս նակ ցել են մի-
ջազ գա յին CAMS Certified AML specialist, 
ICA (Specialist Certificate Trade Based Money 
Laundering) և ICA (Certificate KYC and CDD) 
ո րա կա վոր ման դա սըն թաց նե րին և հա ջո-
ղութ յամբ հանձ նել են քննութ յուն նե րը:

Խորհր դի կող մից հաս տատ ված եր կա-
րա ժամ ետ ու տա րե կան աշ խա տան-
քա յին ծրագ րե րի հա մա ձայն` Բան կի 
Ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նում 
ի րա կա նաց նում է Բան կի գոր ծու նեութ յան 
ա ռա վել ռիս կա յին ո լորտ նե րի աու դիտ: 
Ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժան ման աշ-
խա տանք ներն ա ռա վել արդ յու նա վետ է 
դարձ նում Բան կի Խորհր դի ան դամ ե րից 
ձևա վոր ված աու դիտ կո մի տեն, ո րը պար-
բե րա բար քննար կում է Ներ քին աու դի տի 
հաշ վետ վութ յուն ներն ու ներ քին աու դի տի 
աշ խա տանք նե րի բա րե լավ մա նը վե րա բե-
րող հար ցե րը: 

Հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յունն ա պա-
հով վում է ստո րա բա ժա նում ե րի միջև 
ի րա վա սութ յուն նե րի և պար տա կա նութ-
յուն նե րի հստակ տա րան ջատ ման ու փաս-
տաթղ թա վոր ման առ կա յութ յան, ինչ պես 
նաև հա մադ րում ե րի կի րառ ման շնոր-
հիվ:

Ռիս կե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման 
նպա տա կով Բան կում կի րառ վում են  մի 
շարք հիմ ա րար սկզբունք ներ։ Դ րանք են. 

 ■ Ներդ րու մա յին ո րո շում ե րի ըն դուն ման 
կո լե գիալ ե ղա նա կը, ռիս կե րի բա ցա-
հայտ ման, վեր լու ծութ յան և գ նա հատ-
ման հա մար ռիս կե րի կա ռա վար ման 
մո դել նե րի ու տար րե րի կի րա ռու մը, աշ-
խա տա տե ղե րում ի րա վա սութ յուն նե րի 
և պար տա կա նութ յուն նե րի տա րան-
ջա տու մը, գոր ծառ նութ յուն նե րի ի րա-
կա նա ցու մը առն վազն «եր կու ան ձի» 
սկզբուն քով, ռիս կա յին գոր ծառ նութ-
յուն նե րի հա մար սահ մա նա չա փե րի 
ո րո շում ու հսկո ղութ յու նը, ռիս կա յին 

ed in the international CAMS Certified 
AML specialist, ICA (Specialist Certificate 
Trade Based Money Laundering) և ICA 
(Certificate KYC and CDD) qualification 
courses և successfully passed the exams.

According to the long-term and annual 
work plans approved by the Board, the 
Bank’s Internal Audit Department car-
ries out audits of the Bank’s most risky 
areas of activity. The work of the Internal 
Audit Department is made more effec-
tive by the Audit Committee formed by 
the members of the Bank’s Board, which 
regularly discusses the Internal Audit re-
ports and the issues related to the im-
provement of the internal audit work.

The efficiency of the system is ensured 
by the clear separation and documen-
tation of competencies and responsibili-
ties between the subdivisions, as well as 
the application of comparisons.

In order to effectively manage risks, a 
number of basic principles are applied 
in the Bank:

 ■ The collegial way of making invest-
ment decisions, the use of risk man-
agement models and elements for 
risk detection, analysis and eval-
uation, the separation of compe-
tencies and responsibilities in the 
workplace, the implementation of 
operations based on the principle of 
“at least two people”, the creation of 
reserves for the year, the transfer of 
risk through third party insurance, 
when the benefits of their reduction 
exceed the estimated costs or their 
reduction is practically impossible, 
etc.

 ■ The use of a stress-testing system 
that incorporates a variety of possi-
ble scenarios and assesses the im-
pact of situations on the Bank’s prof-
it and core economic standards.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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ակ տիվ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցիան, հնա-
րա վոր կո րուստ նե րի ծածկ ման հա մար 
պա հուստ նե րի ձևա վո րու մը, ռիս կի 
փո խան ցու մը եր րորդ ան ձանց` ա պա-
հո վագ րութ յան մի ջո ցով, երբ դրանց 
նվազեցման օգուտները գերազանցում 
են գնահատված ծախսերը կամ 
դրանց նվազեցումը գործնականորեն 
անհնար է և այլն: 

 ■ Սթ րես-թես տա վոր ման հա մա կար գի 
կի րա ռում, ո րը պա րու նա կում է տար-
բեր հա վա նա կան սցե նար ներ և գ նա-
հա տում է ի րա վի ճակ նե րի ազ դե ցութ-
յու նը Բան կի շա հույ թի ու հիմ ա կան 
տնտե սա կան նոր մա տիվ նե րի վրա: 

 ■ Գոր ծառ նա կան ռիս կի նվա զեց ման 
նպա տա կով ա պա հո վագ րութ յան փա-
թե թի կի րա ռում, որն իր մեջ նե րա ռում 
է բան կա յին ռիս կե րի հա մա պար փակ, 
է լեկտ րո նա յին ու հա մա կարգ չա յին 
հան ցա գոր ծութ յան և մաս նա գի տա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան ուղ-
ղութ յուն նե րը: Բան կի կող մից ձեռք է 
բեր վում նաև շեն քի և գույ քի ա պա հո-
վագ րութ յուն:

Գոր ծառ նա կան ռիս կի կա ռա վար ման 
շրջա նակ նե րում Բան կը 2021թ -ին ի րա-
կա նաց րել է Բան կի գոր ծող կար գե րի 
և գոր ծառ նութ յուն նե րի  օպ տի մա լաց-
ման և ս խե մա վոր ման աշ խա տանք նե ր, 
ներդրվել է ռիս կի ա խոր ժա կի ամ սա կան 
վե րահս կո ղութ յու նը, փո փոխ վել են ներ-
քին սահ մա նա չա փե րը: ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001 
« Տե ղե կատ վա կան Անվ տան գութ յան Կա-
ռա վար ման» ստան դար տի հա մա ձայն` 
ի րա կա նաց վել են տե ղե կատ վա կան ակ-
տիվ նե րի գույ քագր ման և տե ղե կատ վա-
կան անվ տան գութ յան կար գե րի վե րա-
նայ ման աշ խա տանք ներ: 

Ռիս կե րի կա ռա վար ման ընդ հա նուր վե-
րահս կո ղութ յու նը Բան կում ի րա կա նաց-
նում են Բան կի խոր հուր դը, Գոր ծա դիր 
տնօ րե նը և կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման 
սկզբունք նե րի հի ման վրա ստեղծ ված 
կո լե գիալ մար մին նե րը` Տ նօ րի նութ յու նը, 
Վար կա յին, Գոր ծու նեութ յան հա մա պա-
տաս խա նութ յան հսկման և Ակ տիվ նե րի ու 
Պա սիվ նե րի կա ռա վար ման կո մի տե նե րը:

 ■ Application of an insurance package 
to reduce operational risk, which 
includes comprehensive banking, 
electronic and computer crime and 
professional liability departments. 
The bank also insures the building 
and the property.

In 2021, within the framework of op-
erational risk management, the Bank 
carried out scheduling activities of the 
Bank’s current procedures, optimization 
of operations, was introduced month-
ly control of risk appetite and were 
changed internal limits. According to 
ISO/IEC 27001 “Information Security 
Management” standard, inventory of 
information assets and review of infor-
mation security procedures have been 
carried out.

The General Supervision of Risk Manage-
ment in the Bank is carried out by the 
Board, the Executive Director, the colle-
gial bodies established on the basis of 
the principles of corporate governance.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Բանկի և աշխատակազմի 
համար առօրյա մասնագիտական 
գործունեությունից բացի 
առանցքային նշանակություն 
ունեն նաև սոցիալական 
պատասխանատվությունը և 
հասարակական նշանակության 
խնդիրների լուծմանն ուղղված 
նախաձեռնությունները:

In addition to the day-to-day 
professional activities of the Bank 
and its staff, social responsibility 
and initiatives aimed at solving 
social problems are of key
importance.

WWW.ARMSWISSBANK.AM

In 2021 the Bank has come up with many 
social and charitable initiatives aimed at 
cultural, environmental, social and social 
assistance educational programs, which 
include a series of donations to cultural 
centers of the Republic of Armenia, 
support coverage of the great Armenians' 
life, assistance to needy families, children, 
supportive education, reading, etc. In 
particular:

2021թ -ին շա րու նա կել ենք հան դես գալ 
բա զում սո ցիա լա կան և բա րե գոր ծա-
կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րով՝ ուղղ-
ված մշա կու թա յին, բնա պահ պա նա կան, 
կրթա կան ու սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ-
յան ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րոնք 
նե րա ռել են նվի րատ վութ յուն նե րի շարք 
ՀՀ մշա կու թա յին օ ջախ նե րին, ա ջակ-
ցում հայ մե ծա նուն գոր ծիչ նե րի կյան քի 
լու սա բան մա նը, օգ նութ յուն կա րի քա վոր 
ըն տա նիք նե րին, ե րե խա նե րին, օ ժան դա-
կում կրթութ յա նը, ըն թեր ցա նութ յա նը և  
այլն: Մաս նա վո րա պես.

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

SOCIAL 
RESPONSIBILITY
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 ■ Բան կը Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի Ղ. 
Սար յա նի ան վան օ պե րա յին ստու-
դիա յին ան հա տույց տրա մադ րել է 
բե մի հա մար նա խա տես ված ժա մա-
նա կա կից լու սա յին և  այլ տեխ նի կա-
կան մի ջոց ներ։ Այս նվի րատ վութ յամբ 
օ պե րա յին ստու դիան հնա րա վո րութ-
յուն ու նե ցավ բե մադ րել լու սա յին ժա-
մա նա կա կից լու ծում եր պա հան ջող 
ներ կա յա ցում եր, մի ջո ցա ռում եր։

 ■ Պա տե րազ մի հետ ևան քով կա ցա րա-
նը կորց րած ար ցախ ցի նե րին օգ նե լու 
նպա տա կով, Բանկն ու Բան կի աշ-
խա տա կից նե րը միա ցել են «100 տուն 
Ար ցա խում» նա խագ ծին: Նա խագ ծի 
շրջա նակ նե րում, Բան կի ա ջակ ցութ-
յամբ կառուցվել է 1 տուն Ս տե փա-
նա կեր տից 16 կմ հե ռա վո րութ յամբ 
տե ղա կայ ված Աս կե րա նի Դահ րավ 
գյու ղի մո տա կայ քում:

 ■ The Bank provided Saryan Opera 
Studio gratuitous modern lighting and 
other technical means for the stage. 
With this donation, the opera studio 
will have the opportunity to stage 
plays and events that require modern 
lighting solutions.

 ■ The Bank and its staff joined the 
project “100 Homes in Artsakh” to 
support people of Artsakh who lost 
their homes due to war. One house 
was built near Dahrav village, located 
16 km from Stepanakert.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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 ■ Բան կը և Բան կի աշ խա տա կից նե րը 
մաս նակ ցել են զին վոր նե րի ա ջակ-
ցութ յանն ուղղ ված Մե գեր յան կար-
պետ ըն կե րութ յան և Զին ծա ռա յող նե-
րի ա պա հո վագ րութ յան հիմ ադ րա մի 
հա մա տեղ կազ մա կեր պած՝ «Ար ևա-
գոր գը» բա րե գոր ծա կան ծրագ րին։

 ■ Բան կի ֆի նան սա վոր մամբ ՀՀ շրջա-
կա մի ջա վայ րի նա խա րա րութ յան 
կող մից նա խա ձեռ նած «10 մի լիոն 
ծառ» ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա-
նաց վել են 1 հա մա կե րե սով ան տա-
ռի հիմ ման աշ խա տանք ներ: Աշ-
խա տանք նե րին ի րենց անձ նա կան 
մաս նակ ցութ յունն են ու նե ցել Բան կի 
աշ խա տա կից նե րը Բան կի գոր ծա դիր 
տնօրեն՝ Գևորգ Մաչանյանի գլխա վո-
րութ յամբ:

 ■ The Bank and its staff participated in 
project “The Sun Carpet” to support 
soldiers. The project is organized by 
“Megerian Carpet” and “Insurance 
Foundation for Servicemen”. 

 ■ Within the framework of the project 
“10 million trees” initiated by the 
Ministry of Environment of the RA was 
established 1 hectare of forest. The staff 
of the Bank headed by the Executive 
director Mr. Gevorg Machanyan had 
their personal participation in the 
works.
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 ■ Բան կը, ՀՀ-ում վե րա կանգն վող է ներ-
գիա յի ո լոր տի զար գաց ման, ինչ պես 
նաև “resource efficient” ներդ րում ե-
րի խթան ման իր քա ղա քա կա նութ-
յան շրջա նակ նե րում նա խա ձեռ նել  
է եր կու բիո գա զի կա յան նե րի տե-
ղադրման նա խագ ծեր Շի րա կի մար-
զում: Ա ռա ջին կա յա նի տե ղադրու-
մը, ո րը հա մա տեղ ի րա կա նաց վել է 
«Ա դա կո» ըն կե րութ յան հետ, շա հա-
գործ ման է հանձն վել Շի րա կի մար զի 
Ա զա տան գյու ղում և ն վի րա բեր վել է 
Գաս պար յան նե րի ըն տա նի քին:

 ■ The Bank, within the framework 
of its policy of development of the 
renewable energy sector in Armenia, 
as well as promotion of “resource 
efficient” investments, has initiated 
projects for the installation of two 
biogas plants in Shirak region. The 
first station, which was implemented 
with “Adaco” LLC, which was put into 
operation in Azatan village of Shirak 
region and was donated to the 
Gasparyan family.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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 ■ Ա մա նո րի տո նե րին ըն դա ռաջ, 
Բանկն ու Բան կի աշ խա տա կից նե րը 
Ա մա նոր յա հե քիաթ-տոն են պարգե-
վել Ս յու նի քի մար զի սահ մա նա-
մերձ դար ձած Ա րա վուս, Կոր նի ձոր, 
Ո րո տան, Շուռ նուխ և Բարձ րա վան 
գյու ղե րի ե րե խա նե րին։ Ն րանք հա-
մա տեղ ու ժե րով շուրջ 100 ե րե խա-
յի հա մար ձեռք են բե րել նվեր ներ՝ 
ա պա հո վե լով ե րե խա նե րի բարձր 
տրա մադ րութ յու նը, իսկ Կոր նի ձո րի 
ման կա պար տե զում Բան կի ա ջակ-
ցութ յամբ տե ղադր վել է մո դու լա յին 
խա ղահ րա պա րակ։

 ■ On the New Year’s Eve, the Bank 
and its staff presented a New Year 
fairy tale to the children on the 
border villages of Aravus, Kornidzor, 
Vorotan, Shurnukh and Bardzravan. 
Together, they acquired gifts for 
about 100 children, ensuring the 
children’s high spirits and a modular 
playground was set up in Kornidzor 
kindergarten with the support of the 
Bank, where the children will spend 
part of their day.

WWW.ARMSWISSBANK.AM
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Մեր առաքելությունն է` հաճախորդներին 
մատուցել նորարարական, առաջադեմ 
և միջազգային շուկաներում ընդունված 
բանկային ծառայություններ՝ հմուտ և 
պրոֆեսիոնալ անձնակազմի շնորհիվ 
ու տրամադրել նրանց մեր ժամանակը 
և ռեսուրսները՝ հավատարիմ մնալով 
սոցիալական պատասխանատվության 
ու կայուն ֆինանսավորման մեր 
սկզբունքներին:

Our mission is to provide our customers 
with innovative and advanced banking 
services accepted in international markets 
through our skilled and professional staff 
by giving of our time and resources, at the 
same time, adhering to Bank's commitment 
of social responsibility and its mission of 
providing sustainable financing.
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Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ 
ՀՀ, ք.Երևան 0015 
Երևան Պլազա  
Բիզնես Կենտրոն 
Գրիգոր Լուսավորիչ 9 
 

Հ. + 374 10 500 964 
 
 

Grant Thornton CJSC 
Yerevan Plaza Business Cente  
9 Grigor Lusavorich street  
0015 Yerevan, Armenia 
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«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ բաժնետերերին. 

Կարծիք 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (այսուհետ՝ Բանկ) ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք 
ներառում են 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունը, ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի 
կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին 
հաշվետվությունը, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին 
հաշվետվությունը և դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունը, ինչպես նաև 
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, ներառյալ՝ 
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի 
վերաբերյալ համառոտագիրը: 

Մեր կարծիքով` կից ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են Բանկի` 2021թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի և նույն ամսաթվին 
ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքների ու դրամական հոսքերի 
ճշմարիտ և իրական պատկերը՝ համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ-ներ): 

Կարծիքի հիմք 

Մենք աուդիտն անցկացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-
ներ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր 
պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է մեր եզրակացության՝ 
«Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների 
աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք Բանկի` համաձայն 
Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Անկախ աուդիտորի 
եզրակացություն 
 
 
 
 
 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ բաժնետերերին.

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (այսուհետ՝ Բանկ) ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք 
ներառում են 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունը, ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի կամ 
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունը, 
սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը և դրամական 
հոսքերի մասին հաշվետվությունը, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություն-
ներին կից ծանոթագրությունները, ներառյալ՝ հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականության նշանակալի մասերի վերաբերյալ համառոտագիրը:

Մեր կարծիքով` կից ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են Բանկի` 2021թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի և նույն ամսաթվին ավարտված 
տարվա ֆինանսական արդյունքների ու դրամական հոսքերի ճշմարիտ և 
իրական պատկերը՝ համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտների (ՖՀՄՍ-ներ):

Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն անցկացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-
ներ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը 
լրացուցիչ նկարագրված է մեր եզրակացության՝ «Աուդիտորի պատաս-
խանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: 
Մենք անկախ ենք Բանկի` համաձայն Հաշվապահների էթիկայի միջազգային 
ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված «Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի 
էթիկայի կանոնագրքի» (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք) և էթիկայի համապատասխան 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
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«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ բաժնետերերին. 

Կարծիք 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (այսուհետ՝ Բանկ) ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք 
ներառում են 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունը, ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի 
կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին 
հաշվետվությունը, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին 
հաշվետվությունը և դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունը, ինչպես նաև 
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, ներառյալ՝ 
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի 
վերաբերյալ համառոտագիրը: 

Մեր կարծիքով` կից ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են Բանկի` 2021թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի և նույն ամսաթվին 
ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքների ու դրամական հոսքերի 
ճշմարիտ և իրական պատկերը՝ համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ-ներ): 

Կարծիքի հիմք 

Մենք աուդիտն անցկացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-
ներ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր 
պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է մեր եզրակացության՝ 
«Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների 
աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք Բանկի` համաձայն 
Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Անկախ աուդիտորի 
եզրակացություն 
 
 
 
 
 

FINANCIAL 
STATEMENTS
INDEPENDENT 
AUDITOR’S 

To the shareholders of “ARMSWISSBANK” CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Opinion

We have audited the financial statements of “ARMSWISSBANK” CLOSED JOINT 
STOCK COMPANY (the “Bank”), which comprise the statement of financial 
position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other 
comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash 
flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a 
summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view 
of the financial position of the Bank as of 31 December 2021 and of its financial 
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with 
International Financial Reporting Standards (“IFRSs”).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing 
(“ISAs”). Our responsibilities under those standards are further described in the 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our 
report. We are independent of the Bank in accordance with the International Ethics 
Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants 
(the “IESBA Code”) together with the ethical requirements that are relevant to our 
audit of the financial statements in the Republic of Armenia, and we have fulfilled 
our other ethical responsibilities in accordance with those ethical requirements. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate 
to provide a basis for our opinion.
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պահանջների, որոնք կիրառելի են ֆինանսական հաշվետվությունների մեր 
աուդիտի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, և կատարել ենք էթիկայի 
գծով մեր այլ պարտականությունները՝ էթիկայի նշված պահանջների համաձայն։ 
Մենք համոզված ենք, որ մեր կողմից ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցները 
բավարար և համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքն արտահայ-
տելու համար։

Այլ հանգամանք

Բանկի 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա 
ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 2021թ. ապրիլի 12-ին մեր կողմից 
արտահայտած վերապահումով կարծիքի հիմքերն այլևս առկա չեն (ծանոթա-
գրություն   17):

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 հաշվետվությունների՝ որպես մեկ ամբողջություն, մեր աուդիտի 
համատեքստում և ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք 
ձևավորելու նպատակով: Մենք այդ հարցերի վերաբերյալ առանձին կարծիք չենք 
տրամադրում:

 ∙ Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստ

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունների նկարագրությունը 
ներկայացված է ֆինանսական հաշվետվությունների ծանոթագրություն 4.4-ում, իսկ 
պարտքային ռիսկի վերլուծությունը՝ ծանոթագրություն 36.1-ում:

Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստի ձևավորումը համարվում 
է աուդիտի առանցքային հարց՝ հաճախորդներին տրված վարկերի նշանակալի 
լինելու, ինչպես նաև արժեզրկման գնահատման հիմքում ընկած ենթադրությունների 
սուբյեկտիվության պատճառով: Տարբեր դատողությունների և ենթադրությունների 
կիրառումը կարող է հանգեցնել ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով 
պահուստի գնահատման և ձևավորման էականորեն տարբեր արդյունքների, ինչը 
կարող է էական ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական արդյունքների վրա: 

Դատողությունների առանցքային ոլորտները ներառում են ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման 
ժամանակ արժեզրկման որոշման պահանջների մեկնաբանումը, որը արտացոլվում 
է Բանկի՝ ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելում, վարկի որակի էական 
վատթարացման հետ կապված բացահայտումերը, նաև ակնկալվող պարտքային 
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Other matter

The basis for the qualified opinion on the financial statements of the Bank as of 
and for the year ended 31 December 2020 expressed by us on 12 April 2021 are no 
longer exist (refer to note 17).

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were 
of most significance in our audit of the financial statements of the current 
period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial 
statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide 
a separate opinion on these matters.

 ∙ Allowance for expected credit loss 

Refer to note 4.4 of the financial statements for a description of the accounting 
policies and to note 36.1 for an analysis of credit risk. 

Expected credit loss allowance was considered as a key audit matter due to 
significance of loans to customers as well as the subjectivity of assumptions 
underlying the impairment assessment. Applying different judgments and 
assumptions can lead to significantly different results of the expected credit loss 
allowance, which may have a material effect on the Bank’s financial results.

Key areas of judgment included  the interpretation of the requirements to 
determine impairment under application of IFRS 9, which is reflected in the Bank’s 
expected credit loss model, the identification of exposures with a significant 
deterioration in credit quality, assumptions used in the expected credit loss model 
such as the financial condition of the counterparty, expected future cash flows and 
forward looking macroeconomic factors and the need to apply additional overlays 
to reflect current or future external factors that are not appropriately captured by 
the expected credit loss model.
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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 պատշաճ կերպով հաշվի չեն առնվել ակնկալվող պարտքային կորուստների 
մոդելում:

Արժեզրկման մեթոդոլոգիայի հետ կապված իրականացվել են հետևյալ 
աուդիտորական ընթացակարգերը.

 ■ Ուսումասիրվել է Բանկի՝ ՖՀՄՍ 9-ի հիման վրա արժեզրկման պահուստի 
ձևավորման քաղաքականությունը և համեմատվել է ՖՀՄՍ 9-ի պահանջների 
հետ:

 ■ Գնահատվել է Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստի որոշման 
ժամանակ օգտագործվող տեղեկատվության նկատմամբ վերահսկողության 
համապատասխան գործիքների կառուցվածքը և թեստավորվել է դրանց 
գործառնական արդյունավերությունը` ներառյալ վարկի ձևավորման պահին 
ստացված գործարքային տվյալները, վարկային որակի շարունակական 
ներքին գնահատումերը, ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելի 
տվյալների և ինտերֆեյսի պահպանումը: 

 ■ Գնահատվել է ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելի նկատմամբ 
վերահսկողության համապատասխան գործիքների կառուցվածքը և 
թեստավորվել է դրանց գործառնական արդյունավերությունը` ներառյալ մոդելի 
կառուցումը և հաստատումը, շարունակական վերահսկումը/հավաստիացումը, 
մոդելի կառավարումը և թվաբանական ճշգրտությունը:

 ■ Ստուգվել է Բանկի` պարտքային ռիսկի էական աճի որոշման և ռիսկերի 
հակվածությունը տարբեր փուլերում դասակարգելու հիմավորվածությունը:

 ■ Ռիսկերի որոշակի ընտրանքի համար 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 քննարկումեր են անցկացվել ղեկավարության հետ, որի ընթացքում 
ենթադրությունները հաստատվել են՝ օգտագործելով հանրամատչելի 
տեղեկատվությունը:
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With respect to impairment methodology, our audit procedures comprised the 
following:

 ■ We read the Bank’s IFRS 9 based impairment provisioning policy and 
compared it with the requirements of IFRS 9.

 ■ We assessed the design and tested the operating effectiveness of relevant 
controls over the data used to determine the impairment reserve, including 
transactional data captured at loan origination, ongoing internal credit 
quality assessments, storage of data and interfaces to the expected credit 
loss model.

 ■ We assessed the design and tested the operating effectiveness of relevant 
controls over the expected credit loss model, including model build 
and approval, ongoing monitoring/validation, model governance and 
mathematical accuracy.

 ■ We checked the appropriateness of the Bank’s determination of significant 
increase in credit risk and the resultant basis for classification of exposures 
into various stages.

 ■ For a sample of risk exposures, we checked the appropriateness of the 
Bank’s staging.

 ■ We assessed and tested the material modeling assumptions as well as 
overlays with a focus on the key modeling assumptions adopted by the 
Bank and sensitivity of the provisions to changes in modeling assumptions.

 ■ For forward looking assumptions used by the Bank’s management in its 
expected credit loss calculations, we held discussions with management 
and corroborated the assumptions using publicly available information.

 ■ We examined a sample of risk exposures and performed procedures to 
evaluate the timely identification of exposures with a significant deterioration 
in credit quality and expected loss calculation for exposures assessed on an 
individual basis.
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 ■ Ուսումասիրվել են ռիսկերի ընտրանքային օրինակներ և իրականացվել 
ընթացակարգեր` վարկային որակի էական վատթարացման ռիսկերի 
ժամանակին բացահայտելու և անհատապես գնահատված ռիսկերի գծով 
ակնկալվող կորուստների հաշվարկը գնահատելու նպատակով:

 ■ Ստուգվել է 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ակնկալվող պարտքային 
կորուստների գծով պահուստի հաշվարկում ընդգրկված վարկերի և 
փոխատվությունների, արտահաշվեկշռային հոդվածների, ներդրումային 
արժեթղթերի, տեղաբաշխումերի և այլ ֆինանսական ակտիվների 
ամբողջականությունը: Ստուգվել են կիրառված մոդելների տեսական հիմքերը, 
և թեստավորվել է դրանց մաթեմատիկական ամբողջականությունը: 

 ■ Արտաքին աղբյուրներից ստացվող տվյալների մասով վերանայվել է նման 
տվյալների ընտրության գործընթացը, Բանկի համար դրա տեղին լինելը և 
նման տվյալների նկատմամբ վերահսկողության ու կառավարման մեխանիզմը:

 ■ Մեր ՏՏ ոլորտի մասնագետները ներգրավվել են հատուկ փորձառություն 
պահանջող ոլորտներում (օրինակ՝ տվյալների հուսալիություն և ակնկալվող 
պարտքային կորուստների մոդել):

 ■ Գնահատվել է ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտումերի 
ճշգրտությունը:

Այլ տեղեկատվություն 

Ղեկավարությունը պատասխանատու է այլ տեղեկատվության համար: Այլ 
տեղեկատվությունը բաղկացած է Բանկի՝ 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 
տարվա համար տարեկան հաշվետվության մեջ ներկայացված տեղեկատվությունից, 
սակայն չի ներառում  ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ 
աուդիտորական եզրակացությունը: Ակնկալվում է, որ տարեկան հաշվետվությունը 
մեզ հասանելի կլինի սույն աուդիտորական եզրակացության ամսաթվից հետո:

Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր կարծիքը չի տարածվում այլ 
տեղեկատվության վրա, և մենք դրանց վերաբերյալ որևէ ձևի հավաստիացման 
եզրակացություն չենք արտահայտելու:

Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի հետ կապված մեր պարտավորությունն 
է ծանոթանալ վերը նշված այլ տեղեկատվությանը, երբ այն հասանելի լինի մեզ՝ 
որոշելու համար, թե արդյոք առկա են էական անհամապատասխանություններ այլ 
տեղեկատվության և ֆինանսական հաշվետվությունների կամ աուդիտի ընթացքում 
ձեռք բերված մեր գիտելիքների միջև, կամ արդյոք այլ տեղեկատվությունը 
պարունակում է այլ էական խեղաթյուրումեր:
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 ■ We checked the completeness of loans and advances, off-balance sheet 
items, investment securities, placements and other financial assets included 
in calculation of allowances for expected credit loss as of 31 December 2021. 
We understood the theoretical soundness and tested the mathematical 
integrity of the models applied. 

 ■ For data from external sources, we understood the process of choosing such 
data, its relevance for the Bank, and the controls and governance over such 
data;

 ■ We involved our IT specialists in areas that required specific expertise (i.e. 
data reliability and the expected credit loss model).

 ■ We assessed the accuracy of the disclosures in the financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information 
comprises the information included in the annual report of the Bank for the year 
ended 31 December 2021, but does not include the financial statements and our 
auditor’s report thereon. The annual report is expected to be made available to us 
after the date of this auditor’s report. 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and 
we will not express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to 
read the other information identified above when it becomes available and, in 
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated.
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Ղեկավարության և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց 
պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համաձայն ֆինանսական 
հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին 
հսկողության համար, որն ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է խարդախության 
կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումերից զերծ  ֆինանսական 
հաշվետվությունների պատրաստում ապահովելու համար:

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը 
պատասխանատու է Բանկի՝ անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու 
համար, համապատասխան դեպքերում անընդհատության հետ կապված հարցերը 
բացահայտելու և Բանկի 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 գտնվող անձիք պատասխանատու են Բանկի 
ֆինանսական հաշվետվողականնության գործընթացի վերահսկման համար: 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների 
աուդիտի համար 

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական 
հաշվետվությունները բոլոր էական առումերով զերծ են էական խեղաթյուրումերից՝ 
անկախ դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, 
և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորական 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: Խեղաթյուրումերը կարող 
են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և համարվում են էական, 
երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին վերցրած 
կազդեն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա 
կայացվող տնտեսական որոշումերի վրա:

Որպես ԱՄՍ-ներին համապատասխան աուդիտի մաս, աուդիտի ողջ ընթացքում մենք 
կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական 
կասկածամտություն: Ի լրում՝

 ■ Որոշակիացնում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով 
ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում 
և իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին 
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance 
for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 
financial statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing 
the Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has 
no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank’s financial 
reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud 
or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable 
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 
conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement 
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 
statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment 
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

 ■ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit 
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

71
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արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք բերում աուդիտորական ապացույցներ, 
որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքի 
համար: Խարդախության պատճառով առաջացած էական խեղաթյուրման 
չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական 
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող 
է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումավոր 
բացթողումեր, սխալ ներկայացումեր կամ ներքին հսկողության չարաշահում:

 ■ Ձեռք ենք բերում պատկերացում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին՝ 
տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր 
նախագծելու, այլ ոչ թե Բանկի ներքին հսկողության արդյունավետության 
վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար:

 ■ Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության 
տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական 
հաշվառման գնահատումերի և համապատասխան բացահայտումերի 
ողջամտությունը:

 ■ Եզրահանգումեր ենք կատարում ղեկավարության կողմից հաշվապահական 
հաշվառման անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ 
և, հիմվելով ձեռք բերված 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 Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների 
համապատասխան բացահայտումերին, կամ, եթե այդպիսի բացահայտումերը 
բավարար չեն, ձևափոխել մեր կարծիքը: Մեր եզրահանգումերը հիմված են մինչև 
մեր եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների 
վրա: Այնուամենայնիվ, ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները կարող են ստիպել 
Բանկին դադարեցնել անընդհատության հիմունքի կիրառումը: 

 ■ Գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, 
կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումերը, ինչպես նաև 
ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի 
ճշմարիտ ներկայացումը:

Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում 
ենք աուդիտորական առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամետների, 
ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ 
ներքին հսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունների մասին:

WWW.GRANTTHORNTON.AM

72



73
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 2021

A
N

N
U

A
L R

E
P

O
R

T | 20
21

 ■ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to 
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not 
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank’s 
internal control.

 ■ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by 
management.

 ■ Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern 
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether 
a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Bank’s ability to continue as a going concern. If 
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw 
attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial 
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Bank 
to cease to continue as a going concern.

 ■ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial 
statements, including the disclosures, and whether the financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves 
fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other 
matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, 
including any significant deficiencies in internal control that we identify during 
our audit.
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Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց նաև տրամադրում ենք հավաստիացում, 
որ մենք պահպանել ենք անկախության վերաբերյալ էթիկայի համապատասխան 
պահանջները, ինչպես նաև նրանց տեղեկացնում ենք բոլոր հարաբերությունների կամ 
այլ հարցերի մասին, որոնք, ըստ ողջամիտ ենթադրության, կարող են անդրադառնալ 
մեր անկախության վրա և, որտեղ կիրառելի է, անկախության պահպանմանն ուղղված 
միջոցառումերի վերաբերյալ:

Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց հաղորդակցած հարցերից որոշում ենք 
այն հարցերը, որոնք համարվել են առավել նշանակալի ընթացիկ ժամանակաշրջանի 
ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում, և, հետևաբար, աուդիտի 
առանցքային հարցեր են: Մենք նկարագրում ենք այդ հարցերը մեր աուդիտորական 
եզրակացությունում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենքով կամ այլ իրավական 
ակտերով արգելված է այդպիսի հարցերի հրապարակային բացահայտումը, կամ, 
երբ խիստ բացառիկ հանգամանքներում մենք որոշում ենք, որ տվյալ հարցը չպետք 
է ներկայացվի աուդիտորական եզրակացությունում, քանի որ կարող է ողջամտորեն 
ակնկալվել, որ դրա ներկայացման հետ կապված բացասական հետևանքներն ավելի 
շատ կլինեն, քան դրա ներկայացմամբ պայմանավորված հանրային օգուտը: 

Աուդիտորական առաջադրանքի ղեկավարը, որի արդյունքում ներկայացվում է սույն 
աուդիտորական եզրակացությունը՝ Էմիլ Վասիլյանն է:
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We also provide those charged with governance with a statement that we have 
complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to 
communicate with them all relationships and other matters that may reasonably 
be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we 
determine those matters that were of most significance in the audit of the financial 
statements of the current period and are therefore the key audit matters. We 
describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes 
public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we 
determine that a matter should not be communicated in our report because the 
adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the 
public interest benefits of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s 
report is Emil Vassilyan.
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Chief Executive Officer of ‘’Grant Thornton’’ CJSC

Emil Vassilyan

Engagement Partner
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Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի մասին հաշվետվություն

Հազար ՀՀ դրամ 2021 2020

Տոկոսային եկամուտ՝ հաշվարկված արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդով

   
 33,486,218 

   
 27,231,441 

Այլ տոկոսային եկամուտ          205,169             90,015 

Տոկոսային ծախսեր   (22,788,292) (17,038,412)

Զուտ տոկոսային եկամուտներ 10,903,095 10,283,044

Միջնորդավճարների և այլ վճարների տեսքով 
եկամուտներ 

       
  342,339 335,405

Միջնորդավճարների և այլ վճարների տեսքով 
ծախսեր

      
 (156,816) (156,108)

Միջնորդավճարների և այլ վճարների գծով զուտ 
եկամուտ          185,523 179,297

Զուտ առևտրային եկամուտ/(ծախս) 797,111 (26,554)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական 
ակտիվների ապաճանաչման գծով օգուտ 1,878,617 4,838,026

Այլ եկամուտներ             80,784 736,970

Արժեզրկման ծախս     (1,614,778) (5,737,484)

Անձնակազմի գծով ծախսեր     (1,569,591) (1,717,430)

Հիմական միջոցների մաշվածություն        (178,166) (176,592)

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա           (26,498) (22,000)

Այլ ծախսեր     (1,047,101) (904,084)

Շահույթ մինչև հարկումը       9,408,996 7,453,193

Շահութահարկի գծով ծախս     (1,643,537) (1,427,118)

Տարվա շահույթ 7,765,459 6,026,075

WWW.GRANTTHORNTON.AM
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In thousand Armenian drams 2021 2020

Interest income calculated using                        
effective interest rate  33,486,218  27,231,441 

Other interest income          205,169             90,015 

Interest expense   (22,788,292) (17,038,412)

Net interest income 10,903,095 10,283,044

Fee and commission income   342,339 335,405

Fee and commission expense  (156,816) (156,108)

Net fee and commission income          185,523 179,297

Net trading income/(expense) 797,111 (26,554)

Net gains on derecognition of financial 
assets measured at fair value through other 
comprehensive income 1,878,617 4,838,026

Other income             80,784 736,970

Impairment losses     (1,614,778) (5,737,484)

Staff costs     (1,569,591) (1,717,430)

Depreciation of property and equipment        (178,166) (176,592)

Amortization of intangible assets           (26,498) (22,000)

Other expenses     (1,047,101) (904,084)

Profit before income tax       9,408,996 7,453,193

Income tax expense     (1,643,537) (1,427,118)

Profit for the year 7,765,459 6,026,075

Statement of profit or loss 
and other comprehensive 
income

77
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Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի մասին հաշվետվություն 
(շարունակություն)

Հազար ՀՀ դրամ 2021 2020

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հոդվածներ,որոնք վերադասակարգված են կամ 
կարող են հետագայում վերադասակարգվել որպես 
շահույթ կամ վնաս

Իրական արժեքի պահուստի շարժ (պարտքային 
գործիքներ) (14,407,850) (3,699,396)

Փոփոխություններ ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստում 223,951 250,006

Վերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող 
շահութահարկ 2,553,101 620,890

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթերի գծով զուտ վնաս

  

(11,630,798) (2,828,500)

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք` առանց շահութահարկի (11,630,798) (2,828,500)

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք (3,865,339) 3,197,575

WWW.GRANTTHORNTON.AM
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Statement of profit or loss 
and other comprehensive 
income (continued)
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In thousand Armenian drams 2021 2020

Other comprehensive income:

Items that are or may be reclassified subsequently to 
profit or loss

Movement in fair value reserve (debt instruments) (14,407,850) (3,699,396)

Changes in allowance for expected credit losses 223,951 250,006

Income tax relating to items that will be reclassified 2,553,101 620,890

Net loss on investment securities at fair value through 
other comprehensive income

  

(11,630,798) (2,828,500)

Other comprehensive result for the year, net of tax (11,630,798) (2,828,500)

Total comprehensive income for the year (3,865,339) 3,197,575
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Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 
 2021

31 դեկտեմբերի 
 2020

Ակտիվներ

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ      27,330,179 27,746,794

Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ              35,125 8,980

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ        2,540,486 6,824,674

Հաճախորդներին տրված վարկեր    116,759,510 123,498,224

Ներդրումային արժեթղթեր    153,851,984  140,849,679 

Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերով 
գրավադրված արժեթղթեր 89,923,037 80,530,321

Կանխավճարներ շահութահարկի գծով - 281,865

Հիմական միջոցներ        1,637,423 1,760,180

Ոչ նյութական ակտիվներ              78,693 83,196

Բռնագանձված ակտիվներ 1,794,760          2,266,870

Հետաձգված հարկային ակտիվ        929,187  -

Այլ ակտիվներ        3,540,054 2,288,552

Ընդամենը՝ ակտիվներ 398,420,438 386,139,335

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ

Պարտավորություններ

Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ նկատմամբ      77,904,758 55,923,236

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ              64,242 168,784

Պարտավորություններ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 53,653,716 50,823,392

Պարտավորություններ հաճախորդների 
նկատմամբ    123,997,229 134,700,221

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր      58,839,075 64,911,905

Ստորադաս փոխառություններ      23,417,085 13,826,587

Շահութահարկի գծով ընթացիկ 
պարտավորություն           476,439 -

Հետաձգված հարկային պարտավորություն - 1,713,682

Այլ պարտավորություններ        1,000,948 1,139,243

Ընդամենը՝ պարտավորություններ 339,353,492 323,207,050

Ֆինանսական վիճակի 
մասին հաշվետվություն 

WWW.GRANTTHORNTON.AM
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31 December

 2020

Assets

Cash and cash equivalents      27,330,179 27,746,794

Derivative financial assets              35,125 8,980

Amounts due from financial institutions        2,540,486 6,824,674

Loans to customers    116,759,510 123,498,224

Investment securities    153,851,984  140,849,679 

Securities pledged under sale and repurchase agree-
ments 89,923,037 80,530,321

Prepaid income taxes - 281,865

Property and equipment        1,637,423 1,760,180

Intangible assets              78,693 83,196

Repossessed assets 1,794,760          2,266,870

Deferred income tax assets        929,187  -

Other assets        3,540,054 2,288,552

Total assets 398,420,438 386,139,335

Liabilities and equity

Liabilities

Amounts due to CBA      77,904,758 55,923,236

Derivative financial liabilities              64,242 168,784

Amounts due to financial institutions 53,653,716 50,823,392

Amounts due to customers    123,997,229 134,700,221

Debt securities issued      58,839,075 64,911,905

Subordinated debt      23,417,085 13,826,587

Current income tax liabilities           476,439 -

Deferred income tax liabilities - 1,713,682

Other liabilities        1,000,948 1,139,243

Total liabilities 339,353,492 323,207,050

Statement of 
financial position
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Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվություն (շարունակություն) 
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Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի

 2021
31 դեկտեմբերի 

 2020

Սեփական կապիտալ
Բաժնետիրական կապիտալ      10,000,200 10,000,200

Էմիսիոն եկամուտ        6,205,548 6,205,548

Գլխավոր պահուստ      30,000,000 25,000,000

Այլ պահուստներ      (1,694,092) 9,936,706

Չբաշխված շահույթ      14,555,290 11,789,831

Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ 59,066,946 62,932,285

Ընդամենը՝ պարտավորություններ և 
սեփական կապիտալ 398,420,438 386,139,335

Ֆինանսական հաշվետվությունները ստորագրվել են 2022թ. ապրիլի 4-ին:

Գևորգ Մաչանյան Սեդրակ Բաղդասարյան

Գործադիր տնօրեն Գլխավոր հաշվապահ                                                                                                                                
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Statement of financial 
position (continued)

83

WWW.ARMSWISSBANK.AM

In thousand Armenian drams 31 December
 2021

31 December
 2020

Equity 

Share capital      10,000,200 10,000,200

Share premium        6,205,548 6,205,548

Statutory general reserve      30,000,000 25,000,000

Other reserves      (1,694,092) 9,936,706

Retained earnings      14,555,290 11,789,831

Total equity 59,066,946 62,932,285

Total liabilities and equity
398,420,438 386,139,335

 

The financial statements were approved on 04 April 2022 by:

Gevorg Machanyan Sedrak Baghdasaryan

Chief Executive Officer Chief Accountant
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Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնե-
տիրական 
կապիտալ

Էմիսիոն 
եկամուտ

Գլխավոր 
պահուստ

Ներդրումային 
արժեթղթերի 

իրական 
արժեքի 

փոփոխության  
պահուստ

Հիմնական 
միջոցների  
վերագնա-

հատման 
պահուստ 

Չբաշխված 
շահույթ Ընդամենը

Հաշվեկշիռը 2021թ. 
հունվարի 1-ի դրությամբ 10,000,200 6,205,548 25,000,000 8,802,003 1,134,703 11,789,831 62,932,285

Տարվա շահույթ
- - - - -    7,765,459    7,765,459 

Այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք

Իրական արժեքով՝ 
այլ համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով 
չափվող ներդրումային 
արժեթղթերի իրական 
արժեքի զուտ 
փոփոխություն - - -

(12,146,863)

- -

(12,146,863)

Իրական արժեքով՝ 
այլ համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով 
չափվող ներդրումային 
արժեթղթերի իրացումից 
շահույթին կամ վնասին 
փոխանցված զուտ օգուտ - - -

 
 (2,260,987)

- -

(2,260,987)

Իրական արժեքով՝ 
այլ համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով 
չափվող ներդրումային 
արժեթղթերի 
ակնկալվող պարտքային 
կորուստների 
պահուստում զուտ 
փոփոխություններ - - -

223,951 

- -

223,951 

Այլ համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքին վերաբերող 
բաղկացուցիչ մասի 
շահութահարկ - - -

2,553,101 

- -

         
2,553,101 

Ընդամենը տարվա 
համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - - (11,630,798)                 -       7,765,459 (3,865,339)

Հատկացում պահուստին - - 5,000,000 - - (5,000,000) -

Ընդամենը 
սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - - 5,000,000 - - (5,000,000) -

Հաշվեկշիռը 2021թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ

  
10,000,200  6,205,548 30,000,000   (2,828,795)      1,134,703   14,555,290 59,066,946 

Սեփական կապիտալում 
փոփոխությունների մասին 
հաշվետվություն

WWW.GRANTTHORNTON.AM
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In thousand 
Armenian drams

Share 
capital

Share 
premium

Statutory 
general 
reserve

Revaluation 
reserve for 

investment 
securities

Revaluation 
reserve of 

property 
Retained 
earnings Total

Balance as of 1 
January 2021 10,000,200 6,205,548 25,000,000 8,802,003 1,134,703 11,789,831 62,932,285

Profit for the year
- - - - -

   7,765,459    7,765,459 

Other 
comprehensive 
income:

Net change 
in fair value 
of investment 
securities at FVOCI - - -

(12,146,863)

- -

(12,146,863)

Net gain 
reclassified to 
profit or loss on 
sale of investment 
securities at FVOCI - - -

 
 (2,260,987)

- -

(2,260,987)

Net changes 
in allowance 
for expected 
credit losses 
of investment 
securities at FVOCI - - -

223,951 

- -

223,951 

Income tax 
relating to 
components 
of other 
comprehensive 
income - - -

2,553,101 

- -

         
2,553,101 

Total 
comprehensive 
income for the 
year - - - (11,630,798)                 -       7,765,459 (3,865,339)

Distribution to 
reserve - - 5,000,000 - - (5,000,000) -

Total transactions 
with owners - - 5,000,000 - - (5,000,000) -

Balance as of 31 
December 2021

  
10,000,200  6,205,548 30,000,000   (2,828,795)      1,134,703   14,555,290 59,066,946 

Statement of 
changes in equity
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Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնե-
տիրական 
կապիտալ

Էմիսիոն 
եկամուտ

Գլխավոր 
պահուստ

Ներդրումային 
արժեթղթերի 

իրական 
արժեքի 

փոփոխության  
պահուստ

Հիմնական 
միջոցների  
վերագնա-

հատման 
պահուստ 

Չբաշխված 
շահույթ Ընդամենը

Հաշվեկշիռը 2020թ. 
հունվարի 1-ի դրությամբ 10,000,200 6,205,548 20,000,000 11,630,503 1,134,703 10,763,756 59,734,710

Տարվա շահույթ
- - - - - 6,026,075 6,026,075

Այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք

Իրական արժեքով՝ 
այլ համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով 
չափվող ներդրումային 
արժեթղթերի իրական 
արժեքի զուտ 
փոփոխություն - - - 1,086,273 - - 1,086,273

Իրական արժեքով՝ 
այլ համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով 
չափվող ներդրումային 
արժեթղթերի իրացումից 
շահույթին կամ վնասին 
փոխանցված զուտ օգուտ - - - (4,785,669) - - (4,785,669)

Իրական արժեքով՝ 
այլ համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով 
չափվող ներդրումային 
արժեթղթերի 
ակնկալվող պարտքային 
կորուստների 
պահուստում զուտ 
փոփոխություններ - - - 250,006 - - 250,006

Այլ համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքին վերաբերող 
բաղկացուցիչ մասի 
շահութահարկ - - - 620,890 - - 620,890

Ընդամենը տարվա 
համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - - (2,828,500) - 6,026,075 3,197,575

Հատկացում պահուստին - - 5,000,000 - - (5,000,000) -

Ընդամենը 
սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - - 5,000,000 - - (5,000,000) -

Հաշվեկշիռը 2020թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 10,000,200 6,205,548 25,000,000 8,802,003 1,134,703 11,789,831 62,932,285

Սեփական կապիտալում 
փոփոխությունների մասին 
հաշվետվություն (շարունակություն)

WWW.GRANTTHORNTON.AM
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In thousand 
Armenian drams

Share 
capital

Share 
premium

Statutory 
general 
reserve

Revaluation 
reserve for 

investment 
securities

Revaluation 
reserve of 

property 
Retained 
earnings Total

Balance as of 1 
January 2020 10,000,200 6,205,548 20,000,000 11,630,503 1,134,703 10,763,756 59,734,710

Profit for the year
- - - - - 6,026,075 6,026,075

Other 
comprehensive 
income:

Net change 
in fair value 
of investment 
securities at FVOCI - - - 1,086,273 - - 1,086,273

Net gain 
reclassified to 
profit or loss on 
sale of investment 
securities at FVOCI - - - (4,785,669) - - (4,785,669)

Net changes 
in allowance 
for expected 
credit losses 
of investment 
securities at FVOCI - - - 250,006 - - 250,006

Income tax 
relating to 
components 
of other 
comprehensive 
income - - - 620,890 - - 620,890

Total 
comprehensive 
income for the 
year - - - (2,828,500) - 6,026,075 3,197,575

Distribution to 
reserve - - 5,000,000 - - (5,000,000) -

Total transactions 
with owners - - 5,000,000 - - (5,000,000) -

Balance as of 31 
December 2020 10,000,200 6,205,548 25,000,000 8,802,003 1,134,703 11,789,831 62,932,285

Statement of changes 
in equity (continued)
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Դրամական միջոցների հոսքերի 
մասին հաշվետվություն 
Հազար ՀՀ դրամ 2021 2020

Գործառնական գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր 

Շահույթ մինչև հարկումը       9,408,996 7,453,193

Ճշգրտումներ

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման ծախս       1,614,778 5,737,484

Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումեր          204,664 198,592

Ստացվելիք տոկոսներ     (1,165,859) (2,855,171)

Վճարվելիք տոկոսներ          413,135 345,023

Հիմական միջոցների արժեզրկման ծախս - 169,795

Հիմական միջոցների օտարումից զուտ եկամուտ           (12,215) -

Այլ ակտիվների օտարումից զուտ վնաս             58,778 -

Արտարժութային փոխարկումից զուտ (եկամուտ)/
ծախս          310,007 (701,828)

Ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի 
փոփոխությունից զուտ (օգուտ)/վնաս        (130,687) 158,835

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան 
գործառնական ակտիվներում և 
պարտավորություններում փոփոխությունները 10,701,597 10,505,923

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում 

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ 4,145,618 (4,602,075)

Հաճախորդներին տրված վարկեր (2,731,899) (22,239,749)

Բռնագանձված ակտիվներ 345,082 -

Այլ ակտիվներ (740,218) (842,549)

Ավելացում/(նվազում) գործառնական 
պարտավորություններում 

Հետգնման համաձայնագրեր ՀՀ ԿԲ-ի հետ 16,999,989 48,999,992

Պարտավորություններ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 2,403,427 (361,463)

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ (5,962,566) 9,391,964

Այլ պարտավորություններ (88,155) 58,027

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ 
դրամական միջոցների հոսքեր մինչև շահութահարկը 25,072,875 40,910,070

Վճարված շահութահարկ (975,001) (2,926,939)

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ 
դրամական միջոցներ 24,097,874 37,983,131
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In thousand Armenian drams 2021 2020

Cash flows from operating activities

Profit before tax       9,408,996 7,453,193

Adjustments for

Impairment charge of financial assets       1,614,778 5,737,484

Amortization and depreciation allowances          204,664 198,592

Interest receivable     (1,165,859) (2,855,171)

Interest payable          413,135 345,023

Property impairment losses - 169,795

Net income from disposal of property and equipment           (12,215) -

Net loss from disposal of other assets             58,778 -

Foreign currency translation net (gain)/loss          310,007 (701,828)

Net (gain)/loss from changes in fair value of derivatives        (130,687) 158,835

Cash flows from operating activities before changes in 
operating assets and liabilities 10,701,597 10,505,923

(Increase)/decrease in operating assets

Amounts due from financial institutions 4,145,618 (4,602,075)

Loans to customers (2,731,899) (22,239,749)

Repossessed assets 345,082 -

Other assets (740,218) (842,549)

Increase/(decrease) in operating liabilities

Repurchase agreements with the CBA 16,999,989 48,999,992

Amounts due to financial institutions 2,403,427 (361,463)

Amounts due to customers (5,962,566) 9,391,964

Other liabilities (88,155) 58,027

Net cash flow from operating activities before income tax 25,072,875 40,910,070

Income tax paid (975,001) (2,926,939)

Net cash from operating activities 24,097,874 37,983,131

Statement of cash flows 
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Դրամական միջոցների հոսքերի 
մասին հաշվետվություն 
(շարունակություն) 
Հազար ՀՀ դրամ 2021 2020

Ներդրումային գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր 

Ներդրումային արժեթղթերի զուտ ձեռքբերում (37,379,111) (67,241,263)

Հիմական միջոցների ձեռք բերման կանխավճարներ (590,000) -

Հիմական միջոցների առք (56,167) (73,845)

Հիմական միջոցների վաճառք 13,792 -

Ոչ նյութական ակտիվների առք (21,995) (41,043)

Ներդրումային գործունեության համար 
օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ (38,033,481) (67,356,151)

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր 

ՀՀ ԿԲ-ից վարկերի ստացում 4,899,615 3,423,162

Ֆինանսական կազմակերպերպություններից 
վարկերի ստացում 2,554,579 494,293

Պարտքային արժեթղթերի թողարկում/(մարում) (2,000,000) 28,098,352

Ստորադաս փոխառություն 10,000,000 -

Վարձակալության գծով պարտավորությունների 
մարում (54,624) (45,450)

Ֆինանսական գործունեությունից ստացված զուտ 
դրամական միջոցներ 15,399,570 31,970,357

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների 
զուտ աճ 1,463,963 2,597,337

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
տարվա սկզբի դրությամբ 27,746,794 24,328,959

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը 
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա (1,880,578) 820,498

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
տարվա վերջի դրությամբ 27,330,179 27,746,794

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝

Ստացված տոկոսներ 32,525,528 24,466,285

Վճարված տոկոսներ (22,375,157) (16,693,389)

Ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական տարբերակին կարող եք 
ծանոթանալ այցելելով Բանկի պաշտոնական էջ՝ 
https://www.armswissbank.am/am/reports/ հղումով։ 
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In thousand Armenian drams 2021 2020

Cash flows from investing activities

Net purchase of investment securities (37,379,111) (67,241,263)

Prepayments for the acquisition of property and 
equipment (590,000) -

Purchase of property and equipment (56,167) (73,845)

Sale of property and equipment 13,792 -

Purchase of intangible assets (21,995) (41,043)

Net cash used in investing activities (38,033,481) (67,356,151)

Cash flow from financing activities

Loans received from the CBA 4,899,615 3,423,162

Loans received from other financial institutions  2,554,579 494,293

Issue/(repayment) of debt securities (2,000,000) 28,098,352

Subordinate debt 10,000,000 -

Payment of lease liabilities (54,624) (45,450)

Net cash from financing activities 15,399,570 31,970,357

Net increase in cash and cash equivalents 1,463,963 2,597,337

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 27,746,794 24,328,959

Exchange differences on cash and cash equivalents (1,880,578) 820,498

Cash and cash equivalents at the end of the year (note 14) 27,330,179 27,746,794

Supplementary information:

Interest received 32,525,528 24,466,285

Interest paid (22,375,157) (16,693,389)

Please see full version of Financial Statement In Bank’s official web-site:

https://www.armswissbank.am/en/reports/

Statement of cash flows 
(continued)
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ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

USEFUL 
INFORMATION 
ABOUT BANK

COOPERATION ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայստանի Բանկերի Միություն (ՀԲՄ)
Union of Bank of Armenia (UBA)

Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա
Armenia Securities Exchange (AMX)

Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա
Central Depositary of Armenia

ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրո (ԱՔՌԱ)
Armenia Credit Reporting Agancy (ACRA)

Արմենիան քարդ (ԱՐՔԱ)
Armenian Card (ArCa)

Մաստերքարտ 
Mastercard

Համաշխարհային միջբանկային ֆինանսական 
հեռահաղորդակցման ընկերություն 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications (SWIFT)

Առաջատար Ֆակտորինգային 
Կազմակերպությունների Միջազգային Ցանց
Factors Chain International (FCI)

Ամերիկայի Առևտրի Պալատը Հայաստանում 
American Chamber of Commerce in Armenia 
(AMCHAM)

Եվրոպական Բիզնես Ասոցիացիա
European Business Association (EBA)
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Շվեյցարիա-Հայաստան Առևտրի պալատ
The Switzerland-Armenia Chamber of Commerce

«Գերմանահայկական հիմադրամ» ծրագրի 
կառավարման գրասենյակ պետական հիմարկ 
(ԳՀՀԾԿԳ)
Project Management Unit of German-Armenian Fund 
State Institution (PMU GAF)

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական 
Բանկ (ՎԶԵԲ)
European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD)

Ասիական Զարգացման Բանկ (ԱԶԲ)
Asian Development Bank (ADB)

Եվրասիական Զարգացման Բանկ (ԵԱԶԲ)
Eurasian Development Bank (EDB)

Եվրոպական Ներդրումային Բանկ (ԵՆԲ)- 
միջնորդավորված՝ (ԳՀՀԾԿԳ) հիմարկի 
European Investment Bank (EIB) - through (PMU GAF)

KfW Զարգացման Բանկ – միջնորդավորված՝ 
(ԳՀՀԾԿԳ) հիմարկի 
KfW Development Bank- through (PMU GAF)

Կանաչ Կլիմայի Ֆոնդ
Green Climate Fund (GCF)

Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և 
Էներգախնայողության Հիմադրամ (ՀՎԷԷՀ)
Armenia Renewable Resources and Energy Efficiency 
Fund (R2E2)

Բնակարան երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ
Home for Youth RCO CJSC

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ
National Mortgage Company RCO CJSC (NMC)

Հայաստանի Արտահանման Ապահովագրական 
Գործակալություն (ՀԱԱԳ) 
Export Insurance Agency of Armenia (EIAA) 

«ՖԻՆԱՐՄ» Ֆինանսական Շուկայի 
Մասնակիցների Ասոցիացիա
“FINARM” Financial Market Members Association  
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Անվանում ՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լիցենզիա՝ Բանկային գործունեության լիցենզիա թիվ 84
Տրված է` ՀՀ ԿԲ կողմից  25.02.2005թ.
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 10
ՀՎՀՀ՝ 02574955
ԿԲ թղթակցային հաշիվ՝ 103002102509
SWIFT կոդ՝ ARSJAM22
Reuters կոդ՝ ARSJ, ARSI
Bloomberg կոդ՝ ASWI
Հեռախոս՝ (+ 374) 60 757 000, 11 757 000
Ֆաքս՝ +374 10 52 95 91
Էլփոստ՝ info@armswissbank.am
Կայք էջ՝ www.armswissbank.am, www.armswissbank.com
Սպասարկման ժամեր՝ 9:30-17:00

Բանկը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից

Full Name: ARMSWISSBANK CJSC
Licenses: Banking License N84 granted by Central Bank of Armenia on February 25, 2005 
Address: 10 V. Sargsyan Str., Yerevan 0010, Republic of Armenia
Tax Code: 02574955
Correspondent account at the Central Bank of RA: 103002102509
SWIFT code: ARSJAM22
Reuters page: ARSJ, ARSI
Bloomberg page: ASWI
Telephone: (+ 374) 60 757 000, 11 757 000
Fax: +374 10 52 95 91
Email: info@armswissbank.am
URL: www.armswissbank.am, www.armswissbank.com
Service hours: 9:30-17:00

The Bank is supervised by the Central Bank of Armenia

BANK 
DETAILS  
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WWW.ARMSWISSBANK.AM

ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 10 
10 V. Sargsyan Str., Yerevan 0010, Republic of Armenia 

(+ 374) 60 757 000, 11 757 000


