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Ընդհանուր տեղեկատվություն

Աշխարհը թվային է դառնում,
և մենք պատրաստ ենք դրան:

Evocabank-ն արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ 
մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական 
նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ: 
Մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում մոբայլ 
ծառայությունների զարգացմանը:

Մենք աշխատում ենք mobile-first ֆորմատով՝ 
յուրաքանչյուր նոր ծառայություն նախագծելիս՝ 
նախևառաջ հաշվի ենք առնելու դրա՝ հավելվածով 
օգտագործման հարմարավետությունը:
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Բանկի տեսլական

Լինել ամենանորարար և առաջադեմ
բանկային ծառայություններ մատուցող
ֆինանսական հաստատությունը Հայաստանում,
որի բոլոր ծառայություններից հնարավոր
կլինի օգտվել առանց բանկ այցելելու:
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Բանկի առաքելություն

Նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ
մատուցել Ֆինանսական ծառայությունները պարզ, արագ և
հարմարավետ եղանակով՝ գործելով mobile-first ձևաչափով:

Մենք մշտապես կատարելագործում ենք մեր 
ծառայությունները՝ դարձնելով մարդկանց
կյանքն ավելի հարմարավետ:
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Հիմ նական արժեքներ և սկզբունքներ

Ազնվություն Մենք ազնիվ ենք գործում բոլոր հարաբերություններում:

Նորարարություն Մենք շարունակաբար ներդնում և կիրառում ենք
նորարարություններ̀  առաջարկելով հաճախորդներին նորագույն
տեխնոլոգիաների լավագույն լուծում ները:

Հուսալիություն Մենք կայուն ենք և հուսալի թե’ 
հաճախորդների, և թե’ գործընկերների համար:

Թափանցիկություն Մենք բաց ենք և թափանցիկ 
հանրության առջև, միաժամանակ փակ՝ հաճախորդի
բանկային և առևտրային գաղտնիքի պահպանման հարցում:
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Հաճախորդների վստահություն
Հաճախորդները մեր գործունեության կենտրոնում են.
մենք գնահատում և ամուր ենք պահում 
հաճախորդների վստահությունը:

Հարմարավետություն Մենք ձգտում ենք
բարելավել հաճախորդների կենսակերպը՝
դարձնելով այն առավել հարմարավետ:

Գործարար հեղինակություն Բարի համբավը մեր ամենաթանկ
և անփոխարինելի ակտիվն է:

Թիմային ոգի Մենք համախմբել ենք լավագույն թիմը՝ մեր
հաճախորդներին լավագույն սպասարկում ապահովելու համար:
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Բաժնետերեր

Մարետա Ռուդիկի Գևորկյան

Թվով 14 ֆիզիկական անձ

95.79%

4.21%
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Ղեկավարություն Բանկի Խորհուրդ

ՎԱԶԳԵՆ ԳԵՎՈՐԿՅԱՆ 
MBA, PHD
Խորհրդի նախագահ

ԳԵՂԱՄ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
DR.SC., ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
Խորհրդի նախագահի տեղակալ

ՖԵԼԻՔՍ ԴԻԼԱՆՅԱՆ
PHD
Խորհրդի անդամ

ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
MBA
Խորհրդի անդամ

ԱՐՄԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Խորհրդի անդամ

http://DR.SC
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ԿԱՐԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
MBA
Վարչության նախագահ

ԷՄՄԱ ՋԱՆԻՆՅԱՆ 
MBA, PHD, ACCA
Վարչության անդամ, 
Գլխավոր հաշվապահ

ԷՄԻԼ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
PHD
Վարչության անդամ, 
ՏՏ բաժնի պետ

ՄՀԵՐ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Վարչության անդամ, 
Ծրագրավորման 
բաժնի պետ

ՏԱԹԵՎԻԿ ՋԱՆՈՅԱՆ
MBA
Վարչության անդամ, 
Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման բաժնի պետ

ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
PHD
Վարչության նախագահի 
առաջին տեղակալ

ՏԱԹԵՎԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
MBA, PMP
Վարչության նախագահի 
տեղակալ

ՀԱՅԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Վարչության նախագահի 
տեղակալ

ԼԻԼԻԹ ԳԱԲՈՅԱՆ
MBA
Վարչության նախագահի
տեղակալ 
ֆինանսական գծով

Ղեկավարություն Բանկի Վարչություն
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Մրցանակներ 2021-2020

Լավագույն թվային բանկը 
Հայաստանում

Լավագույն սպառողական թվային 
բանկը Հայաստանում

Լավագույն մոբայլ բանկը Հայաստանում

2021

2020

2021

Global Banking & Finance Review

Global Finance

SME Banking Club
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Լավագույն սպառողական թվային 
բանկը Հայաստանում

Տարվա նոր պրոդուկտի շնորհանդես

Որակի գերազանցություն

2019

2019

2019
KamoBlog

Raiffeisen Bank International

2019

Global Finance
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Լավագույն սպառողական թվային 
բանկը Հայաստանում

Լավագույն սպառողական թվային 
բանկը Հայաստանում

Տարվա լավագույն միջոցառում

2018

2017

2017
Global Finance

KamoBlog

2018-2017

Global Finance
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Բանկը՝ որպես հաշվետու թողարկող

Evocabank-ը 2021թ. մարտի 2-ին թողարկեց պարտատոմսերի
իր առաջին տրանշը և հենց առաջին օրը տեղաբաշխեց այն: 

Պարտատոմսերի թողարկման ընդհանուր ծավալը 
կազմել է 500 մլն ՀՀ դրամ և 5 մլն ԱՄՆ դոլար, 
արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը՝ 10% 
և 5.5%, արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը̀  
եռամսյակային, շրջանառության ժամկետը̀  30 ամիս։

Պարտատոմսերը ցուցակվել են Հայաստանի ֆոնդային 
բորսայում գնանշվել են շուկա ստեղծողի (marketmaker) կողմից։ 
Evocabank-ի պարտատոմսերը, առաջին անգամ հայաստանյան
ֆինանսական համակարգում, հնարավոր է եղել գնել նաև 
online տարբերակով՝ Բանկի EvocaTOUCH հավելվածի միջոցով։
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2021թ. մարտի 23-ին Բանկը թողարկեց պարտատոմսերի 
երկրորդ տրանշը և մի քանի ժամում տեղաբաշխեց այն:
2-րդ տրանշի պարտատոմսերի թողարկման ընդհանուր 
ծավալը, ինչպես և առաջին տրանշի ժամանակ, 
կազմել է 500 մլն ՀՀ դրամ և 5 մլն ԱՄՆ դոլար, 
արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը՝ 10% 
և 5.5%, արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը̀  
եռամսյակային, շրջանառության ժամկետը̀  30 ամիս:
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65,481

2,048

35,280

37,328

2,893

58,915

61,808

3,843

63,188

67,031

 4,336

63,642

67,978

122,430 152,486 167,007

Արդյունքներ Հաճախորդներ, նկարագրություն

ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ՔԱՐՏԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ

31/12/2018

31/12/2018

Անհատներ

Ընդհանուր

Իրավաբանական անձինք

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ

Ընդհանուր ArCa, 
MasterCard և Visa 
թողարկված քարտեր

ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ՔԱՐՏԵՐ 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2020

30/06/2021

30/06/2021
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Արդյունքներ Նորություններ, Պրոդուկտներ

Մինչև դեկտեմբերի 31-ը Visa Infinite 
քարտապանները կստանան հնարավորություն 
հանձնելու անվճար ՊՇՌ թեստ անմիջապես տանից:

COVID-ի անվճար ՊՇՌ թեստ 
Evocabank-ի Visa Infinite բոլոր 
քարտապանների համար

տեսնել ավելին

https://www.evoca.am/hy/news/products/covid-visa/
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Արդյունքներ Թվային լուծումներ, Պրոդուկտներ

Ստացիր 10% զեղչ՝ վճարելով 
Mastercard քարտերով։

Հատուկ զեղչեր Yandex 
Taxi-ում Mastercard 
քարտապանների համար

տեսնել ավելին

https://www.evoca.am/hy/news/products/special-discounts-in-yandex-taxi-for-mastercard-cardholders/
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Արդյունքներ Թվային լուծումներ, Պրոդուկտներ

Նոր համագործակցություն՝ աջակցելու 
փոքր բիզնեսներին, խթանելու դրանց 
դիմակայունությունը և վերականգնումը:

Նոր համագործակցություն 
IFC-ի հետ

տեսնել ավելին

https://www.evoca.am/hy/news/products/IFC-new/
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Արդյունքներ Նորություններ, Նորարարություններ

Evoca թվային 
բուկլետներ QR կոդով
Սկանավորի՛ր QR կոդը և տես 
Evoca բուկլետները քո հեռախոսում:

տեսնել ավելին

https://www.evoca.am/hy/news/innovations/QR-booklet/


21

Արդյունքներ Նորություններ, Կենսակերպ

Հատուկ առաջարկ Mastercard 
քարտապանների համար

տեսնել ավելին

Օգտվեք iherb.com հարթակից, 
վճարեք Evocabank-ի Mastercard 
քարտերով և ստացեք 10% զեղչ:

Արագ դրամական 
փոխանցում ներ Visa-ի հետ 
ավելի շահավետ պայմաններով
Իրականացրե՛ք արագ, հարմար և 
հուսալի դրամական փոխանցումներ 
Evocabank-ում և ստացեք քեշբեք:

տեսնել ավելին

https://www.evoca.am/hy/news/life-style/special-offer-for-mastercard-cardholders/
https://www.evoca.am/hy/news/life-style/arag-dramakan-poxancumner/
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Մինչև 30% զեղչ gg-ում Visa 
քարտապանների համար
Վճարիր Evoca Visa պրեմիում 
քարտով և օգտվիր gg ակցիայից:

տեսնել ավելին

Արդյունքներ Նորություններ, Կենսակերպ

Հատուկ զեղչեր 
Aliexpress կայքում Visa 
քարտապանների համար

տեսնել ավելին

Ստացիր լրացուցիչ զեղչեր՝ 
վճարելով Visa քարտերով:

https://www.evoca.am/hy/news/life-style/visa-gg-new/
https://www.evoca.am/hy/news/life-style/visa-aliexpress/
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Արդյունքներ Նորություններ, Բանկային

Evocabank-ի պարտատոմսերը 
ցուցակվել են Հայաստանի 
ֆոնդային բորսայում
Ապրիլի 8-ին Evocabank-ն առաջին անգամ ցուցակեց իր 
պարտատոմսերը Հայաստանի ֆոնդային բորսայում:

տեսնել ավելին

Evocabank-ն անդամակցել է 
ՖԻՆԱՐՄ Ֆինանսական շուկայի 
մասնակիցների ասոցիացիային
Ասոցիացիայի նպատակներից է՝ խթանել ֆինանսական 
շուկայում ժամանակակից նորարարական լուծումների, 
նոր գործիքների ու մեխանիզմների ներդրումը:

տեսնել ավելին

https://www.evoca.am/hy/news/banking/evocabank-partatomser-cucakvel-en/
https://www.evoca.am/hy/news/banking/evocabank-joining-finarm-financial-market-members-association/
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Նոր համագործակցություն 
Evocabank-ի և Արմենիան 
Լիզինգ Քամփնի-ի միջև
Evocabank-ն ու «Արմենիան Լիզինգ 
Քամփնին» համագործակցության 
պայմանագիր են ստորագրել:

տեսնել ավելին

Արտոնյալ պայմաններով 
ծառայություններ 
«Նոր Նորք» մասնաճյուղում
Գայի պողոտա 14/9 հասցեով բացված 
Evocabank-ի eco-friendly մասնաճյուղում 
կգործեն հատուկ պայմաններ:

տեսնել ավելին

Արդյունքներ Նորություններ, Բանկային

https://www.evoca.am/hy/news/banking/new-cooperation-between-evocabank-and-armenian-leasing-company/
https://www.evoca.am/hy/news/banking/favorable-service-terms-at-nor-nork-branch/
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Ֆինանսական արդյունքներ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

17

105,205

130,298

165,118 

201,420 211,521

18 19 20 06.21

26.72%

21.99% 5.01%

23.85%

ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ

17

500

1,093

762 791,739

18 19 20 06.21

59.07%

-56.18%

-79.17%

118.60%

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17

75,708

101,393

33.93%

135,529 

167,572 177,705

18 19 20 06.21

33.67%

23.64% 6.05%

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

17

53,474

74,273

38.89%

100,128 

124,226 127,891

18 19 20 06.21

34.81%

24.07%
2.95%

ԶՈՒՏ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ
ԵԿԱՄՈՒՏ

17

3,516

4,596

6,084 

7,652 3,255

18 19 20 06.21

32.37%

25.77%
-14.93%

30.72%

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼ

17

29,497 28,905

-2.01%

29,588 

33,848 33,816

18 19 20 06.21

2.36%

14.40%
-0.10%
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Ֆինանսական արդյունքներ

Կորպորատիվ բիզնես

Մանրածախ բիզնես

Վարկային պորտֆելի կառուցվածք

45.29% 54.71%
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Խոշոր վարկեր

ՓՄՁ

Միկրո վարկեր

Հիփոթեք

Սպառողական վարկեր

Օվերդրաֆթ

Ֆինանսական արդյունքներ
Վարկային պորտֆելի կառուցվածք

19.33%
33.47%

24.58%
19.82%

1.37%

1.42%
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Կապիտալի շահութաբերություն ROE 

Ակտիվների շահութաբերություն ROA

2017

0.50%

0.90%
1.18%

0.41%

3.70%

1.70%

5.94%

2.40%
0.47%

0.08%

2018 2019 2020

Ֆինանսական արդյունքներ
Վարկային պորտֆելի կառուցվածք
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Ռիսկերի կառավարում

Ընդհանուր իրացվելիության նորմատիվ 
մինիմում 60%

Ընդհանուր իիրացվելիության նորմատիվ
մինիմում 15%

Ընդհանուր կապիտալի համարժեքության
ցուցանիշ մինիմում 12%

Dec-17

Dec-17

Dec-17

183.2%

29.3%

30.8%

139.7%

22.9%

27.0%

142.6%

21.8%

21.0%

152.2%

122.3%

26.0%

19.8%
16.9%

29.7%

Dec-18

Dec-18

Dec-18

Dec-19

Dec-19

Dec-19

Dec-20

Dec-20

Dec-20 Jun-21

Jun-21

Jun-21
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Վարկային ռիսկի կառավարում

Վարկային ռիսկը Բանկի վարկառուների կողմից իրենց 
վարկային պայմանագրային պարտավորությունների 
ժամանակին և ամբողջական չկատարելու ռիսկն է, որը կարող 
է հանգեցնել Բանկի շահույթի և/կամ կապիտալի նվազմանը:

Վարկային ռիսկի կառավարում Բանկը 
իրականացնում է թե անհատական վարկառուների 
և թե վարկային պորտֆելի մակարդակով:
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  վարկի նպատակայնության առկայություն,
  վարկառուի գործունեություն բնապահպանական 
ռիսկի թույլատրելի մակարդակում,
  ապահովության միջոցի առկայություն, ապահովության միջոցի 
տեսակից կախված վարկ/գրավ սահմանաչափերի սահմանում,
  վարկային պատմության առկայություն,
  վարկի մարման աղբյուրների և կայուն եկամտի առկայություն,
  վարկառուի ֆինանսական վիճակը բնութագրող 
ցուցանիշների սահմանաչափերի սահմանում:

Անհատական վարկառուների վարկային ռիսկի կառավարման 
հիմքում Բանկը հիմ նվում է հետևյալ սկզբունքների հիման վրա՝
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  վարկային պորտֆելի կենտրոնացումների սահմանաչափերի 
սահմանում ըստ տնտեսության ճյուղերի, խոշոր 
փոխառուների, աշխարհագրական վայրի և այլն,
  վարկային պորտֆելի կառուցվածքի սահմանում ըստ 
վարկային պրոդուկտների, ռիսկի դասերի և այլն:

Ստեղծված վարկային ռիսկի կառավարման համակարգի 
արդյունքում Բանկի վարկային պորտֆելում չաշխատող ակտիվների 
մասնաբաժինը 30.06.2021թ. դրությամբ չի գերազանցում 3%-ը:

Վարկային պորտֆելի ռիսկի կառավարման հիմքում Բանկը 
հիմ նվում է հետևյալ սկզբունքների հիման վրա՝
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Իրացվելիության ռիսկը Բանկի կողմից իր պարտավորությունները 
ժամանակին և ամբողջական կերպով չկատարելու ռիսկն է, 
որը կարող է առաջանալ ակնկալվող դրամական հոսքերի 
չստացման, անակնկալ կորուստների, օրենսդրական 
փոփոխությունների և այլ պատճառներով:

Իրացվելիության ռիսկի գնահատման և սահմանաչափերին 
հետևելու համար Բանկը օրական կտրվածքով հաշվարկվում է 
իրացվելիության հիմնական տնտեսական նորմատիվները, որոնց 
հիման վրա կայացվում են համապատասխան որոշումներ։ 

Իրացվելիության ռիսկի
կառավարում



34

  իրացվելիության նորմատիվների, սահմանված 
ցուցանիշների սահմանչափերի վերլուծություն,
  իրացվելիության ճեղքվածքի (GAP) վերլուծություն,
  սթրես թեստավորում
  բնակի պարտավորությունների դիֆերսիֆիկացիայի մակարդակի վերլուծություն,
  դրամական հոսքեր փաստացի և կանխատեսվող ծավալների վերլուծություն:

30.06.2021թ. դրությամբ իրականացված սթրես թեստերը ցույց են տալի, որ նույնիսկ այն 
սթրեսային սցենարի դեպքում, երբ տեղի է ունենում Ֆիզիկական անձանց ցպահանջ 
միջոցների (բահկային հաշիվների) 50% և ժամկետային ավանդների չերաշխավորված 
մասի 30% մարում, ապա Ընդհանուր իրացվելիության նորմատիվի վրա ազդեցությունը չի 
գերազանցում 7 տոկոսային կետը և նորմատիվը գտնվում է թույլատրելի սահմաններում:

Իրացվելիության ռիսկի կառավարում ն համար Բանկն
կիրառում է հետևյալ մեթոդները՝
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Շուկայական ռիսկ 

Շուկայական ռիսկը շուկայական գործոնների ազդեցության 
ներքո Բանկի ներդրումների արժեքը կորցնելու ռիսկն է: 
Շուկայական ռիսկը ներառում է տոկոսադրույքների, գնային, 
արտարժույթի և կապիտալի գործիքների գնային ռիսկերը
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Վարկային ռիսկի կառավարում

Շուկայական ռիսկը շուկայական գործոնների ազդեցության 
ներքո Բանկի ներդրումների արժեքը կորցնելու ռիսկն է: 
Շուկայական ռիսկը ներառում է տոկոսադրույքների, գնային, 
արտարժույթի և կապիտալի գործիքների գնային ռիսկերը

  տոկոսադրույքի նկատմամբ զգայուն ակտիվների և 
պարտավուրությունների միջև առկա ժամկետայնության 
ճեղքվածքի (GAP) վերլուծություն,
  եկամտաբերության կորի փոփոխության վերլուծություն:

Տոկոսադրույքի ռիսկի կառավարումն համար 
Բանկն կիրառում է հետևյալ մեթոդները՝
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Ստեղծված տոկոսադրույքի ռիսկի կառավարման համակարգի 
արդյունքում 30.06.2021թ. դրությամբ Բանկի տոկոսադրույքի 
նկատմամբ զգայուն ակտիվների և պարտավուրությունների միջև 
առկա ժամկետայնության ճեղքվածք չի գերազանցում 7%-ը, իսկ 
եկամտաբերության կորի 100 բազիսային կետով տոկոսադրույքների 
անբարենպաստ փոփոխության դեպքում առաջացած վնասը 
չի գերազանցում Բանկի ընդհանուր կապիտալի 2.5%-ը:
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Արտարժութային ռիսկի
կառավարում

Արտարժութային ռիսկը ֆինանսական գործիքների արժեքի տատանման 
ռիսկն է՝ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքով:

Բանկն իրականացնում է ակտիվների ու պարտավորությունների 
արժութային ճեղքվածքի կառավարման հավասարակշռված ու 
ցածր ռիսկային քաղաքականություն: Արտարժութային ռիսկի 
կառավարման հիմքում Բանկը հիմ նվում է արտարժութային բաց 
դիրքերի արդյունավետ կառավարման և արտարժութային ռիսկի 
կառավարման նորմատիվային սահմանաչափերի պահպանման վրա:

30.06.2021թ. դրությամբ իրականացված սթրես թեստերը ցույց են տալի, 
որ արտարժույթի փոխարժեքի 20% բացասական փոփոխության 
հետևանքով առաջացած արտարժութային ճեղքվածքի գծով վնասը 
չի գերազանցում Բանկի ընդհանուր կապիտալի 1.5%-ը:
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Գործառնական ռիսկի
կառավարում

Գործառնական ռիսկը ներքին գործընթացների 
և համակարգերի ոչ համարժեքության կամ 
խափանումների, ինչպես նաև մարդկանց և արտաքին 
գործոնների անբարենպաստ ազդեցության արդյունքում 
կորուստների առաջացման հավանականություւն է:
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  մասնագիտացված ստորաբաժանում ների ստեղծում,
  ներքին գործընթացների մշակված համակարգեիր ներդրում,
  ներքին հսկողական համակարգերի ներդրում, 
  տեխնիկական միջոցների արդիականացում,
  պոտենցիալ ռիսկերի բացահայտում նոր 
պրոդուկտների, նոր բանկային գործառնությունների 
և նոր համակարգերի ներդրման դեպքում,
  տվյալների բազաների արխիվացում, պահպանում:

Գործառնական ռիսկի կառավարման հիմքում Բանկը 
հիմ նվում է հետևյալ սկզբունքների հիման վրա՝
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Ռազմավարական ռիսկի կառավարման հիմնական նպատակն է 
անհամապատասխան Բիզնես մոդելի որդեգրման արդյունքում 
առաջացող կամ հնարավոր կորուստները նվազագույնի հասցնելը:

Ռազմավարական ռիսկի առաջացման հնարավորությունը 
բացահայտելու և գնահատելու նպատակով Բանկը ներդնում 
է չափանիշներ, որոնց կարգավիճակի և մեծության 
փոփոխությունը նշանակում է Բանկի գործունեության 
որոշակի ուղղության բնույթի փոփոխություն:

Ռազմավարական 
ռիսկի կառավարում
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Ֆինանսական հաշվետվություն
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

�

� �
������������������

«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐ��Ն 
 ֆինանսական հաշվետվ�թյ�ններ 
 30/06//21 
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Հազար ՀՀ դրամ 

Ծանոթ. 
 30 հ�նիսի 

2021  

31 դեկտեմբերի 
2020 

(ա�դիտ անցած) 
Ակտիվներ �  

  
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 15 39,061,158 37,471,183 
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք գ�մարներ 16 19,816,844 18,181,073 
Բանկերին տրված վարկեր և փոխատվ�թյ�ններ 17 1,801,515 1,179,869 
Ներդր�մային արժեթղթեր 19 
- Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյ�նքի միջոցով 
չափվող ներդր�մային արժեթղթեր 

�  
21,137,549 14,488,608 

- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյ�նքի միջոցով չափվող ներդր�մային 
արժեթղթեր 

�  
  -   5,728,670 

11 02 րեննւոյթւովտախոփ և րեկրավ ծավրտ նիրենդրոխաճաՀ 7,161,555 111,716,348 
Հիմնական միջոցներ և ոչ նյ�թական ակտիվներ 21 9,474,285 9,517,804 
Ընթացիկ շահ�թահարկի գծով ակտիվ �  54,225 370,530 
Բռնագանձված ակտիվներ 22 1,933,835 2,072,059 
Այլ ակտիվներ 23 1,079,588 694,173 

Ընդամենը՝ ակտիվներ �  211,520,554 201,420,317 

 
�  

  
Պարտավոր�թյ�ններ և սեփական կապիտալ �  

  
Պարտավոր�թյ�ններ �  

  
Բանկերի նկատմամբ պարտավոր�թյ�ններ 24 1,507,432 2,749,926 

 52 րենրամւոգ քիլեվրաճվ վոծգ իրերգանամյապ նամնգտեՀ 13,002,449 16,524,178 
198,721 62 բմամտակն իրենդրոխաճահ րեննւոյթւորովատրաՊ ,201 124,226,407 

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավոր�թյ�ններ 18   -   67,344 
Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 27 5,978,256   -   
Այլ փոխառ�թյ�ններ 28 21,862,051 15,739,784 
Ստորադաս փոխառ�թյ�ններ 29 5,030,946 5,303,185 
Հետաձգված հարկային պարտավոր�թյ�ն 14 622,176 620,955 
Այլ պարտավոր�թյ�ններ 30 1,810,212 2,340,136 
Ընդամենը՝ պարտավոր�թյ�ններ �  177,704,723 167,571,915 

 
�  

  
Սեփական կապիտալ �  

  
Բաժնետիրական կապիտալ 31 20,000,000 20,000,000 
Գլխավոր պահ�ստ �  2,000,000 1,000,000 
Հիմնական միջոցների գծով վերագնահատման պահ�ստ �  3,540,698 3,594,693 
Իրական արժեքի պահ�ստ �  (177,621) (65,685) 
Չբաշխված շահ�յթ �  8,452,754 9,319,394 
Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ �  33,815,831 33,848,402 

 
�  �  �  

Ընդամենը՝ պարտավոր�թյ�ններ և սեփական կապիտալ �  211,520,554 201,420,317 

 

 

Ֆինանսական վիճակի մասին միջանկյալ 
հաշվետվ�թյ�ն 

�

� �
������������������
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Պատասխանատու անձանց 
հայտարարություն

Սույնով հավաստիացնում ենք, որ մեր լավագույն 
տեղեկացվածության համաձայն՝

1. Ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրիտ և լիարժեք ձևով արտացոլում 
են Evocabank-ի ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական 
վիճակի, եկամուտների և ծախսերի իրական պատկերը, իսկ կառավարման 
մարմինների տարեկան զեկույցը ճշգրիտ և լիարժեք ձևով արտացոլում է Բանկի 
ընդհանուր վիճակը, բիզնեսի արդյունքները և զարգացումը և ներառում է այն 
հիմ նական ռիսկերի նկարագիրը, որի հետ առնչվել կամ առնչվում է Բանկը:

2. 2020 թվականի աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված 
են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն 
և, բոլոր էական առում ներով, ճշգրիտ և լիարժեք ձևով արտացոլում են Բանկի 
ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, եկամուտների 
և ծախսերի իրական պատկերը 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:
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Պատասխանատու անձանց 
հայտարարություն

ԿԱՐԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Վարչության նախագահ

ԷՄՄԱ ՋԱՆԻՆՅԱՆ
Վարչության անդամ, 
Գլխավոր հաշվապահ

ԷՄԻԼ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Վարչության անդամ,
ՏՏ բաժնի պետ

ՄՀԵՐ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Վարչության անդամ, 
Ծրագրավորման բաժնի պետ

ՏԱԹԵՎԻԿ ՋԱՆՈՅԱՆ
Վարչության անդամ,
Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման բաժնի պետ

ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Վարչության նախագահի 
առաջին տեղակալ

ՏԱԹԵՎԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Վարչության նախագահի տեղակալ

ՀԱՅԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Վարչության նախագահի 
տեղակալ

ԼԻԼԻԹ ԳԱԲՈՅԱՆ
Վարչության նախագահի
տեղակալ ֆինանսական գծով
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