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      ԱԶԴԱԳԻՐ 

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն 

 փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից թողարկվող պարտատոմսերի վերաբերյալ 

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ  

Թողարկողի ֆիրմային անվանումը 

Փակ բաժնետիրական ընկերություն 

Կազմակերպա-իրավական ձևը 

0047 Հայաստանի հանրապետություն, ք. Երևան, Նորք-մարաշ, Գ. Հովսեփյան 32/6, 

հեռ. (37410) 510000, 

էլ. Փոստ` info@fcc.am 

Ինտերնետային կայք` www.fastcredit.am 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»  

Տեղաբաշխողի ֆիրմային անվանումը 

Փակ բաժնետիրական ընկերություն 

Կազմակերպա-իրավական ձևը 

                                           0010 Հայաստանի հանրապետություն, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, 

հեռ. (37460) 757000, (37411) 757000, 

էլ. Փոստ` info@armswissbank.am 

Ինտերնետային կայք` www.armswissbank.am 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից Ազդագրի գրանցումը չի հավաստում ներդրման 

ապահովությունը, ներկայացված տեղեկատվության ճշտությունը կամ իսկությունը»: 
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 Առաջին տրանշ Երկրորդ տրանշ 

Արժեթղթի դասը, տեսակը Անվանական արժեկտրոնային 

պարտատոմս 

Անվանական արժեկտրոնային 

պարտատոմս 

Արժեթղթի ձևը Ոչ փաստաթղթային Ոչ փաստաթղթային 

Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար 

Արժեթղթերի քանակը 40,000 (քառասուն հազար) 40,000 (քառասուն հազար) 

Արժեթղթերի անվանական արժեքը 

(արժույթը) 

10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար 

Արժեթղթերի ընդհանուր անվանական 

արժեքը 

400,000,000 (չորս հարյուր միլիոն) ՀՀ 

դրամ 

4,000,000 (չորս միլիոն) ԱՄՆ դոլար 

Արժեկտրոնային եկամտաբերություն 10% տարեկան 6.5% տարեկան 

Արժեկտրոնի վճարման 

պարբերականությունը 

կիսամյակային կիսամյակային 

Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս 36 ամիս 



 

ԱԶԴԱԳԻՐ   

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող 

կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

 

3 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆՔ 5 

ԲԱԺԻՆ 1. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 7 

1. Տեղեկատվություն Թողարկողի և Թողարկողի գործունեության վերաբերյալ 7 

2. Թողարկողին և Թողարկողի պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր 12 

3. Թողարկողի գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի փոփոխություններ 15 

4. Թողարկողի աուդիտ իրականացնող անձ 16 

5. Թողարկողի կառավարման մարմինների անդամների վերաբերյալ համառոտ 

տեղեկատվություն 16 

6. Թողարկվող պարտատոմսերի հիմնական տվյալները 17 

7. Թողարկողի ամփոփ ֆինանսական տվյալները 19 

ԲԱԺԻՆ 2․ ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 21 

8․ Ռիսկային գործոններ 21 

9․ Հիմնական տեղեկատվություն 23 

10․ Տեղեկատվություն Թողարկվող պարտատոմսերի մասին 23 

11․ Առաջարկի ժամկետները և պայմանները 35 

12․ Առևտրի թույլտվությունը և առևտրի կազմակերպումը 39 

13․ Լրացուցիչ տեղեկատվություն 40 

ԲԱԺԻՆ 3․ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 41 

14. Անկախ աուդիտորները 41 



 

ԱԶԴԱԳԻՐ   

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող 

կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

 

4 
 

15. Ռիսկային գործոններ 41 

16. Տեղեկատվություն Թողարկողի մասին 50 

17. Բիզնեսի նկարագիրը 52 

18. Թողարկողի կառուցվածքը 54 

19. Զարգացման վերջին միտումները 55 

20. Թողարկողի կառավարման մարմինները 56 

21. Թողարկողի գործադիր տնօրենի տեղակալների եվ գլխավոր հաշվապահի գործառույթները
 63 

22. Թողարկողի կառավարման մարմինների անդամները և գործունեությունը 64 

23. Հսկող անձինք 69 

24. Տեղեկատվություն Թողարկողի ակտիվների, պարտավորությունների, ֆինանսական 

վիճակի, եկամուտների և ծախսերի մասին 69 

25. Էական պայմանագրերը 71 

26․ Փորձագետի, գնահատողի, խորհրդատուի կամ հաշվապահի մասնագիտական կարծիքը և 

երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվությունը 71 

27. Այլ տեղեկատվություն 72 
 

 

  







 

ԱԶԴԱԳԻՐ   

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող 

կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

 

7 
 

ԲԱԺԻՆ 1. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 

 Ամփոփաթերթը պետք է դիտվի որպես «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ փակ 

բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ նաև՝ Թողարկող կամ Կազմակերպություն) 

պարտատոմսերի ազդագրի (այսուհետ՝ Ազդագիր) ներածական համառոտ նկարագրություն, և 

առաջարկվող պարտատոմսերում ներդրում անելու վերաբերյալ ներդրողի որոշումը պետք է 

հիմնված լինի ամբողջական Ազդագրի վրա: Ամփոփաթերթի կազմման համար 

պատասխանատու անձն ամփոփաթերթում պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական 

կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար (այդ թվում՝ թարգմանությանը վերաբերող մասով) կրում է 

քաղաքացիական պատասխանատվություն, եթե այն ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է 

Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու դեպքում: Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ազդագիրը և 

Ազդագրին կից ներկայացվող փաստաթղթերը թղթային տարբերակով Թողարկողի և/կամ 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Տեղաբաշխող) գրասենյակում, իսկ էլեկտրոնային 

տարբերակով՝ վերջիններիս ինտերնետային կայքերում՝ www.fastcredit.am , www.armswissbank.am 

 2017, 2018 և 2019 թվականների դրությամբ ներկայացված բոլոր ֆինանսական տվյալների 

աղբյուրը Թողարկողի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն են, իսկ մնացած տվյալների 

ներկայացման աղբյուրն է Կազմակերպության ներքին տեղեկատվական համակարգը, ինչպես 

նաև պետական մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից պաշտոնապես 

հրապարակված տեղեկատվությունը: 

 

1. Տեղեկատվություն Թողարկողի և Թողարկողի գործունեության վերաբերյալ 
  
Թողարկողի լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝ 
 
հայերեն՝ «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ 

բաժնետիրական ընկերություն,  

ռուսերեն՝ «Фаст Кредит Капитал» Универсальная Кредитная Организация Закрытое Акционерное 

Общество, 

անգլերեն՝ “Fast Credit Capital” Universal Credit Organization Closed Joint Stock Company 

 
 
Թողարկողի կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝ 
 
հայերեն՝ «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ,  

ռուսերեն՝ «Фаст Кредит Капитал» УКО ЗАО, 

անգլերեն՝  “Fast Credit Capital” UCO CJSC,  
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Թողարկողի գտնվելու վայրն է՝ 

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք- Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 32/6 

Կապի միջոցները՝ 

հեռ.՝ (+ 374 10) 510 000 

էլ. փոստ՝ info@fcc.am 

ինտերնետային կայք՝ www.fastcredit.am 

 

Կոնտակտային անձ` 

Ընկերության կողմից թողարկված պարտատոմսերին առնչվող հարցերի առաջացման դեպքում 

կարելի է դիմել` Գլխավոր գանձապետ Էդմոնդ Էլոյան 

Էլ. հասցե՝ dealing@fcc.am 

Հեռ.՝ 010 510000 (1070) 

 

 

Թողարկողի հիմնադրման երկիրը՝ 
Հայաստանի Հանրապետություն: 

 Կազմակերպությունը գրանցվել է 2011թ.-ի հոկտեմբերի 14-ին, Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) Կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ԿԲ)  կողմից գրանցման 

համար՝ 37: Ներկայումս Կազմակերպությունն ունի 11 մասնաճյուղ Երևանում և ևս 13 

մասնաճյուղ՝ ՀՀ տարբեր մարզերում:  

Կազմակերպության տեսլականն է 

 Լինել դինամիկ զարգացող ֆինանսական կառույց Հայաստանում և արագ ու որակյալ 

սպասարկման միջոցով հաճախորդներին մատուցել բազմաբնույթ ֆինանսական 

ծառայություններ:  

Կազմակերպությունը աշխատում է շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ աշխատանքային ռեժիմով, 

ինչը շատ հարմար է իր հաճախորդների համար: Որպես նորարարություն հարկ է նշել, որ 

Կազմակերպությունը աշխատում է իր սեփական FC Bank ծրագրով, ինչպես նաև ունի շատ 

հարմար հավելված հեռախոսների համար:  

Իր առջև ունենալով նպատակ դառնալ բանկ ընկերությունը օրեցօր բարելավում է իր 

սպասարկման որակը, ավելացնում ծառայությունները ինչպես նաև հաճախորդների 
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սպասարկումն առավել հարմարավետ դարձնելու նպատակով ավելացնում մասնաճյուղերի 

թիվը՝ ոչ միայն Երևանում այլև ՀՀ մարզերում: 

 Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը կազմում է  7,000,000,000 (յոթ միլիարդ) 

ՀՀ դրամ, որը կազմված է 1,400,000. (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) հատ հասարակ 

(սովորական) բաժնետոմսերից, յուրաքանչյուրը 5,000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ անվանական 

արժեքով:  

Վահե Բադալյանը և Վիգեն Բադալյանը տիրապետում են Կազմակերպության 100% 

բաժնետոմսերին, յուրաքանչյուրը 50% և միաժամանակ հանդիսանում են Կազմակերպության 

խորհրդի անդամ: 

 Կազմակերպության ստեղծման նպատակն է վարկային կազմակերպության 

գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը, որն իրավունք ունի 

իրականացնել ունիվերսալ վարկային կազմակերպության գործունեություն` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից 

վարկային կազմակերպության լիցենզիա ստանալու օրվանից: 

 Կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության գործունեություն իրականացնելու 

լիցենզիայի հիման վրա` ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների հետ կարող է իրականացնել օրենքով 

և իրավական այլ ակտերով ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններին թույլատրված բոլոր 

ֆինանսական գործառնությունները և կարող է կնքել քաղաքացիաիրավական ցանկացած 

գործարք, որն անհրաժեշտ կամ նպատակահարմար է վարկային կազմակերպության 

գործունեություն և ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու համար: 

 

Կազմակերպությունը ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում կարող է՝  

 ա) իրավաբանական անձանցից, իրենց մասնակիցներից, ՀՀ-ից և համայնքներից, այլ 

պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից ներգրավել փոխառություններ և կնքել 

նմանատիպ գործարքներ,  

 բ) տրամադրել վարկեր, փոխառություններ, իրականացնել պարտքի կամ առևտրային 

գործարքների ֆինանսավորում, ինչպես նաև ՀՀ օրենքով չարգելված եղանակով ներգրավել 

փոխառություններ, այդ թվում հրապարակային օֆերտայի միջոցով,  

 գ) տրամադրել երաշխիքներ,  

 դ) թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել արժեթղթեր, կատարել նման այլ գործառնություններ,  

 ե) մատուցել վարկային կազմակերպության գործունեության հետ կապված 

վճարահաշվարկային ծառայություններ,  

 զ) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, կառավարել 

այլ անձանց ներդրումները, իրականացնել հավատարմագրային (լիազորագրային) կառավարում, 

պետական պարտատոմսերի շուկայում իրականացնել մասնագիտացված գործունեություն 

(դիլերային, բրոքերային, գործակալական, ենթապահառուական),  
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 է) գնել, վաճառել և կառավարել թանկարժեք մետաղների բանկային (ստանդարտացված) 

ձուլակտորներ և մետաղադրամ.  

 ը) գնել և վաճառել արտարժույթ, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ եղանակով, այդ 

թվում՝ կնքել դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսներ, օպցիոններ և նման այլ գործարքներ,  

 թ) իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ),  

 ժ) ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, արժեթղթեր, 

փաստաթղթեր և այլ արժեքներ,  

 ժա) մատուցել ֆինանսական խորհրդատվություն,  

 ժբ) ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական 

համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ ստացման գործունեություն, 

 ժգ) ԿԲ-ի համաձայնությամբ իրականացնել վարկային կազմակերպություններին բնորոշ 

միջազգային պրակտիկայում ընդունված գործառնություններ: 
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Կազմակերպության կառուցվածք 
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2. Թողարկողին և Թողարկողի պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր   
 
Թողարկողին առնչվող ռիսկեր 
 

Գոյություն ունեն Թողարկողին և վերջինիս գործունեության ոլորտին հատուկ մի շարք 

գործոններ, որոնք կարող են ուղղակի կամ անուղղակի ձևով ազդեցություն ունենալ թողարկված 

արժեթղթերի ռիսկայնության մակարդակի վրա: 

Ներդրողները պետք է որոշում կայացնեն` լիովին գիտակցելով ներդրումների բնույթն ու 

դրանցից բխող հիմնական ռիսկերը`ելնելով իրենց փորձից, նպատակներից, ֆինանսական 

ռեսուրսներից, ռիսկերի նկատմամբ հակվածության աստիճանից և այլ գործոններից: 

 Ներդրողները պետք է հասկանան նաև, որ Ազդագիրը չի կարող ներկայացնել Թողարկողի 

գործունեության հետ կապված բոլոր ռիսկերը: 

Թողարկողին առնչվող ռիսկերը կապված են նրա ֆինանսատնտեսական գործունեության 

արդյունքների հետ և արտահայտվում են ստանձնած պարտավորությունները սահմանված 

ժամկետներում ամբողջությամբ կամ մասամբ չկատարելու հանգամանքով: Թողարկողի 

բնականոն գործունեությանը սպառնացող ռիսկեր կարող են առաջացնել նաև արտաքին 

գործոնները։ Թողարկողի գործունեությանն առնչվող ռիսկերը կարող են հանգեցնել 

պարտատոմսերի գնի նվազմանը:  

  

 Իրացվելիության ռիսկ, երբ Կազմակերպության ազատ դրամական միջոցները բավարար 

չեն ստանձնած պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում կատարելու համար: Կարող 

է առաջանալ դրամական ներհոսքի կրճատման, ներգրավման աղբյուրների սահմանափակման, 

մակրոտնտեսական իրավիճակի փոփոխության, օրենսդրական փոփոխությունների, 

նորմատիվային դաշտի փոփոխությունների և այլ պատճառներով: Իրացվելիության ռիսկի 

հետևանքով դժվարություններ կարող են առաջանալ Կազմակերպության ակտիվներն արագ և 

շուկայական գնով իրացնելու ժամանակ, հետևաբար նաև խնդիրներ կարող են առաջանալ 

պայմանագրային պարտավորությունները ժամանակին և ամբողջությամբ կատարելու հետ 

կապված:  

 Վարկային ռիսկը, երբ Կազմակերպության նկատմամբ պարտավորություններ ստանձնած 

անձանց կողից պայմանագրային պարտավորությունները ժամանակին և սասհմանված չափով 

կամ մասամբ չեն կատարվում, ինչը կարող է վնաս հասցնել Կազմակերպության կապիտալին։ 

Վարկային ռիսկի արդյունավետ կառավարումը Թողարկողի կարևորագույն խնդիրներից է։  
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 Տոկոսադրույքի ռիսկը, երբ շուկայում գործող տոկոսադրույքների փոփոխությունները 

կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների 

վրա, տոկոսային եկամուտների և ի վերջո նաև կապիտալի վրա: 

 Արտարժութային ռիսկը սահմանվում է որպես փոխարժեքի փոփոխության հետևանքով 

Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների և կապիտալի վրա ունեցած բացասական 

ազդեցության ռիսկ:  

 Գործընկերոջ ռիսկի սահմանաչափն իրենից ներկայացնում է մեկ ֆինանսական 

հաստատության գծով ռիսկի առավելագույն չափը, որը Կազմակերպությունը կարող է ունենալ: 

 

 Կախված ռիսկի ծագման աղբյուրից՝ գործընկերոջ ռիսկը կարելի է տրոհել ռիսկերի 

հետևյալ տեսակների. 

 

 Մայր գումարի կորստի ռիսկը դրամական այն միջոցների կորստի ռիսկն է, որոնք 

Կազմակերպությունը գործընկերոջը տրամադրել է որպես վարկ կամ ստացվելիք փոխանցման 

դիմաց կանխավճար/փոխանցում և որոնք գործընկերը չի վերադարձրել կամ հետ չի վճարել 

ժամանակին՝ պայմանագրով սահմանված ամբողջ գումարի չափով (գործընկերոջ դեֆոլտ): Մայր 

գումարի կորստի ռիսկը հավասար է վճարման/փոխանցման ենթակա դրամական միջոցներին՝ 

գործարքի գումարին, եթե գործարքը նախատեսվում է կատարել մեկ փոխանցումով, կամ 

համապատասխան մնացորդային գումարին, եթե գործարքը նախատեսվում է կատարել մի քանի 

փոխանցումներով: 

 Փոխարինման ռիսկը վնասի այն չափն է, որը հավասար է տվյալ գործարքը շուկայում 

համարժեք գործարքով փոխարինման հետևանքով կրած ծախսերին: Փոխարինման ռիսկն առկա 

է այն դեպքերում, երբ Կազմակերպությունն ունի գործընկերոջից որոշակի ժամանակ հետո 

ստացվելիք դրամական հոսքեր: 

 Առաջին վճարողի ռիսկ և վճարման ռիսկ: Հաճախ իմաստ ունի տարանջատել այս երկու 

կատեգորիաները, քանի որ որոշ գործառնությունների գծով գործընկերոջ ռիսկը տարբեր է 

գործարքի կյանքի ընթացքում: Այն գործարքների դեպքում, երբ կողմերից երկուսն էլ 

փոխանակում են դրամական հոսքեր, ռիսկն ավելի բարձր է գործարքով նախատեսվող 

վճարումների իրականացման օրը (երբ Կազմակերպությունն իրականացնում է վճարումն առանց 

ստանալու հաստատումը, որ գործընկերոջ հանդիպակաց վճարումը հաշվեգրված է), քան 

վճարումների օրվան նախորդող ժամանակաշրջանում, երբ Կազմակերպությունը 

հնարավորություն ունի զերծ մնալ իր վճարումների կատարումից, եթե ակնհայտ է, որ գործընկերը 

չի կատարելու իր վճարումը: 

 Թողարկողի ռիսկ: Գործընկերոջ ռիսկի համատարած օգտագործվող ենթակատեգորիա է 

հանդիսանում թողարկողի ռիսկը, որը սահմանվում է որպես արժեթուղթ թողարկողի դեֆոլտի 

կամ սնանկության հետևանքով հնարավոր կորստի հավանականություն: 
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 Ընդհանուր տնտեսության ռիսկեր, երբ ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակի 

վատթարացումը կարող է բացասաբար ազդել Կազմակերպության գործունեության վրա, 

մասնավորապես կարող է ուղեկցվել Կազմակերպության կողմից սպասվող եկամուտների 

նվազմամբ և շահույթի պլանային ցուցանիշի մակարդակի ապահովման դժվարություններով: Դա 

կարտահայտվի Կազմակերպության կողմից լրացուցիչ ծախսերի կատարմամբ և շահույթի 

պլանային ցուցանիշի մակարդակի ապահովման դժվարությամբ:  

 Օրենսդրական դաշտի փոփոխության ռիսկը, որի պատճառ կարող են հանդիսանալ 

օրենսդրության փոփոխությունները, որոնք կարող են ազդել ինչպես Կազմակերպության 

գործունեության, այնպես էլ շուկայում տիրող իրավիճակի վրա: Վարկային կազմակերպության 

գործունեության լիցենզավորման և կարգավորման նպատակը ներդրողների և հաճախորդների 

իրավունքների պաշտպանությունն է, որն իրականացվում է տնտեսական գործունեության 

նորմատիվների և վարկային կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համակարգերի 

սահմանմամբ: Դա նշանակում է, որ հնարավոր են պետական կարգավորման հետ կապված 

փոփոխություններ, որոնք կարող են էապես ազդել Կազմակերպության գործառնությունների 

վրա: 

 Մրցակցային ռիսկ, որն առաջանում է ՀՀ ֆինանսական, մասնավորապես վարկային 

ծառայությունների շուկայում անընդհատ սրվող մրցակցության պայմաններում, ինչն էլ իր 

ազդեցությունն է ունենում Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վրա: 
 Գործառնական ռիսկ, որը կարող է ի հայտ գալ ներքին գործընթացների, համակարգերի 

խափանմամբ, մարդկային գործոնի կամ արտաքին գործոնների բացասական ազդեցության 

արդյունքում, ինչը կարող է կորուստ բերել Թողարկողի կապիտալի և/կամ շահույթի վրա: 

Կազմակերպությունում գործառնական ռիսկը կառավարվում է «Անձնակազմի հսկողության» 

բաժնի կողմից:  

   

Թողարկվող պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր 
 
 Ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի, այդ թվում՝ վարկային կազմակերպությունների 

պարտատոմսերում ներդրումները կապված են որոշակի ռիսկերի հետ: Ներդրողը պետք է 

ուշադիր դիտարկի ստորև շարադրված ռիսկերի ամփոփ նկարագրությունը և Ազդագրի մեջ տեղ 

գտած բոլոր այլ տեղեկությունները մինչև առաջարկվող պարտատոմսերի գնելու որոշումն 

ընդունելը:  

 Թողարկողի ֆինանսատնտեսական գործունեության վրա բացասական ազդեցություն 

ունեցող ռիսկերի հետևանքով պարտատոմսերը կարող են կորցնել իրենց գրավչությունը կապված 

գնի անկման և շուկայում իրացվելիության հետ: Թողարկված պարտատոմսերը շրջանառության 

ժամկետի ընթացքում կարող են բացասական փոփոխությունների ենթարկվել տնտեսական 

վիճակի անբարենպաստ փոփոխությունների հետևանքով, ուստի Թողարկողը չի կարող 

երաշխավորել, որ ներդրողը ցանկացած պահի կարող է իրացնել պարտատոմսերը երկրորդային 
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շուկայում իրեն շահավետ գնով: Այնուամենայնիվ, Թողարկողը իր գործունեությամբ նպաստելու 

է պարտատոմսերի շուկայի զարգացմանն:  

 

Հնարավոր ռիսկերի շարքում կարելի է նշել. 

 

 Պարտատոմսերի իրացվելիության ռիսկը, որը կարող է առաջանալ շուկայում ձևավորված 

իրավիճակի կտրուկ փոփոխության կամ Թողարկողի ֆինանսական վիճակի վատթարացման 

հետևանքով: Արդյունքում՝ պարտատոմսերը կարող են կորցնել իրենց գրավչությունը և ներդրողը 

ստիպված լինի իրացնել պարտատոմսերն ավելի ցածր գնով, քան ձեռք բերման գինը: 

 Արտարժութային ռիսկը: Ներդրողը կարող է կրել նաև փոխարժեքների տատանման հետ 

կապված կորուստներ ՀՀ դրամի և արտարժույթի փոխանակման ժամանակ: Սույն ռիսկը, 

հատկապես առնչվելի է այն ներդրողների համար, ովքեր պարտատոմսերի ձեռք բերման և 

մարման դիմաց ստացվող գումարները փոխանակելու են մեկ արժույթից մեկ այլ արժույթի: 

 Տոկոսադրույքի ռիսկը: Շուկայում գործող տոկոսադրույքների փոփոխությունները կարող 

են բացասական ազդեցություն ունենալ պարտատոմսերի գնի և եկամտաբերության վրա, քանի որ 

պարտատոմսի գինն ու եկամտաբերությունը գտնվում են միմյանցից հակադարձ կախվածության 

մեջ: 

 Վարկային/դեֆոլտի ռիսկ: Ներդրողները ցանկացած թողարկողի կորպորատիվ 

պարտատոմսեր ձեռք բերելիս իրենց վրա են վերցնում թողարկողի վարկային ռիսկը: 

 Օրենսդրական դաշտի փոփոխության ռիսկը, որի պատճառ կարող են հանդիսանալ 

օրենսդրության փոփոխությունները, որոնք կազդեն ինչպես Կազմակերպության գործունեության, 

այնպես էլ շուկայում տիրող իրավիճակի վրա: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ փոփոխությունները 

կարող են ազդել նաև պարտատոմսերի գրավչության, հետևաբար՝ իրացվելիության վրա: 

 

3. Թողարկողի գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի փոփոխություններ 
 Կազմակերպության գործունեությունը մշտապես գտնվում է Կազմակերպության խորհրդի 

և գործադիր մարմնի ուշադրության ներքո, որոնք օպերատիվ արձագանքում են շուկայական 

իրավիճակի փոփոխություններին: 

  2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Կազմակերպության ակտիվները կազմել 

են  38,449,192 հազ. ՀՀ դրամ, / 28.1% աճ նաղորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ/ 

պարտավորությունները՝  28,656,348 հազ. ՀՀ դրամ /12.9% աճ նաղորդ տարվա նույն 

ժամանակաշրջանի համեմատ/, կապիտալը՝ 9,792,844 հազ. ՀՀ դրամ: 2019 թվականի կուտակված 

զուտ շահույթը կազմել 1,149,598  հազ. ՀՀ դրամ: 

Կազմակերպության փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալը 2020 թվականի 

հունվարի 31-ի դրությամբ կազմել է 7,000,000,000 ՀՀ դրամ, որը բաղկացած է 1,400,000 հատ 

սովորական բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը 5,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: 
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 Ազդագրի գրանցման ներկայացման օրվա դրությամբ Թողարկողի գործունեության համար 

անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը և լիցենզիաներն ուժի մեջ են, Կազմակերպության դեմ չկան և 

չեն սպասվում դատական հայցեր, որոնք կարող են նյութական, բացասական ազդեցություն 

ունենալ Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի կամ Կազմակերպության զարգացման 

հեռանկարների վրա: 

 

4. Թողարկողի աուդիտ իրականացնող անձ  
 

 Կազմակերպության 2017, 2018 և 2019 թվականների անկախ աուդիտորական ստուգումն 

իրականացրել է «ԳՐԱՆՏ ԹՈՐՆԹՈՆ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Աուդիտորական կազմակերպություն), 

որը գրանցվել է ՀՀ-ում 1990 թվականին: 

 Աուդիտորական կազմակերպության հասցեն է՝ ՀՀ ք. Երևան, Վաղարշյան 8/1 հեռ.՝ +374 10 

26-09-64, ինտերնետային կայքի հասցեն է՝ www.grantthornton.am: 

 Աուդիտորական կազմակերպության տնօրենն է Գագիկ Գյուլբուդաղյանը: 

 Աուդիտի նպատակն է ձեռք բերել բավարար երաշխիքներ ֆինանսական 

հաշվետվությունների էական անճշտություններից զերծ լինելու և միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխանելու մասին: Աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունները 

ներկայացված են կից Հավելվածներում:  

 

5. Թողարկողի կառավարման մարմինների անդամների վերաբերյալ համառոտ 
տեղեկատվություն 
 Թողարկողի կանոնադրությունով սահմանված են Կազմակերպության կառավարման 

հետևյալ մարմինները՝ 

  

1. Ընդհանուր ժողով, 

2. Խորհուրդ, 

3. Վարչություն, 

4. Գործադիր տնօրեն: 

 

 Ընդհանուր ժողովը Կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: 

Խորհուրդը բաղկացած է 3 անդամից և ընտրվում է Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝ 

Կազմակերպության կանոնադրությանը համապատասխան: Վարչությունը և Գործադիր տնօրենը 

կառավարում են Կազմակերպության առօրյա ընթացիկ գործունեությունը: 

  

  Կազմակերպության Խորհուրդը. 

 



 

ԱԶԴԱԳԻՐ   

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող 

կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

 

17 
 

Անուն Ազգանուն Պաշտոն Փորձառությունը 

Վահե Ռոմիկի Բադալյան  Խորհրդի նախագահ 31 տարի 

Վիգեն Ռոմիկի Բադալյան Խորհրդի անդամ 31 տարի 

Հարություն Աշոտի Համբարձումյան Խորհրդի անդամ 12 տարի 

 

Կազմակերպության Վարչությունը. 

 

Անուն Ազգանուն Պաշտոն Փորձառությունը 

Հակոբ Ղոնջեյան  Գործադիր տնօրեն,    

Վարչության նախագահ 

18 տարի 

Կամո Մայիլյան Գործադիր տնօրենի տեղակալ,    

Վարչության անդամ 

13 տարի 

 Լիլիա Մովսիսյան  Գլխավոր հաշվապահ, 

Վարչության անդամ 
22 տարի 

 

Կազմակերպության վերստուգողն է Լուսինե Հարոյանը: 

 

Կազմակերպության աշխատակիցների թիվը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել 

է 506: 

  

6. Կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի հիմնական տվյալները. 

 
Կազմակերպությունը թողարկել է բաժնետոմսեր և պարտատոմսեր։  

Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 7,000,000,000 (յոթ միլիարդ) ՀՀ դրամ, 

որը կազմված է 1,400,000. (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) հատ հասարակ անվանական 

բաժնետոմսերից, յուրաքանչյուրը 5,000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:  

Վահե Բադալյանը և Վիգեն Բադալյանը տիրապետում են Կազմակերպության 100% 

բաժնետոմսերին, յուրաքանչյուրը 50% և միաժամանակ հանդիսանում են Կազմակերպության 

խորհրդի անդամ:  

Հաշվի առնելով կազմակերպության կազմակերպաիրավական ձևը` վերջինիս կողմից 

թողարկված բաժնետոմսերը չեն շրջանառվում կարգավորող շուկայում։  
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2018թթ. ընթացքում կազմակերպությունը թողարկել և տեղաբաշխել է պարտատոմսեր 

ներքոնշյալ աղյուսակում ներկայացված հիմնական պայմաններով: 

 
Տարբերակիչ 

ծածկագիր ISIN 

Թողարկման 

ծավալ/անվանական 

Տեղաբաշխված 

ծավալ/անվանական 

Շրջանառության 

ժամկետ 

Արժեկտրոն Արժեկտրոնի վճարման 

պարբերականություն 

AMFSCRB21ER7 100,000,000 ՀՀ դրամ 

 

100,000,000 ՀՀ դրամ 24 ամիս 10.00%, կիսամյակային 

AMFSCRB22ER5 1,000,000 ԱՄՆ դոլար 1,000,000 ԱՄՆ դոլար 24 ամիս 6.90% կիսամյակային 

 

Տեղաբաշխված պարտատոմսերը ցուցակված են/թույլատրված են առևտրին Բորսայում և 

գնանշվում են կազմակերպության և «ԱրմենԲրոք» ԲԲԸ ընկերությունների միջև կնքված շուկա 

ստեղծողի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հիմքով: 
 

Կազմակերպության` առաջարկվող պարտատոմսերի հիմնական տվյալները 

 
 Առաջին տրանշ Երկրորդ տրանշ 

Արժեթղթի դասը, տեսակը Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս 

Արժեթղթի ձևը Ոչ փաստաթղթային 

Թողարկվող արժեթղթերի ծավալը  400,000,000 ՀՀ դրամ,  4,000,000 ԱՄՆ դոլար 

Թողարկվող արժեթղթերի քանակը  40,000 հատ  40,000 հատ 

Մեկ արժեթղթի անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ 100 ԱՄՆ դոլար 

Արժեկտրոնային եկամտաբերություն 10% 6.5% 

Շրջանառության ժամկետը  36 ամիս 

Արժեկտրոնների վճարման 

հաճախականությունըը 
Կիսամյակային 

Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օր Պարտատոմսերի տեղաբաշխման օր, որը հանդիսանում է նաև թողարկման օր 
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Պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են Բորսայի տեղաբաշխման համակարգով, 

ստանդարտ փակ (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով, Բորսայի «Արժեթղթերի 

տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով» սահմանված կարգով: 

Յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխման ժամանակ Կազմակերպության և Տեղաբաշխողի 

կողմից սահմանվում է պոտենցիալ Շուկա ստեղծողի կողմից ձեռք բերման ենթակա 

պարտատոմսերի նվազագույն ծավալ /տվյալ տրանշի ընդհանուր ծավալի առնվազն 10%-ի 

չափով/, որը Շուկա ստեղծողի կողմից ձեռք է բերվում տվյալ տրանշի աճուրդի ընթացքում 

ձևավորված միջին կշռված գնով:  

 

 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման օրը, որը հանդիսանում է նաև թողարկման օր, ենթակա 

է որոշման Թողարկողի Վարչության կողմից և ենթակա է հրապարակման Թողարկողի 

www.fastcredit.am և տեղաբաշխողի www.armswissbank.am ինտերնետային կայք էջերում, 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման օրվանից առնվազն 3 (երեք) աշխատանքային օր առաջ:  

 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն  

«Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ (այսուհետ՝ Բորսա) անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է 

Բորսայի պաշտոնական կայքում ՝ www.amx.am։ Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները 

կարող են աճուրդին մասնակցել Բորսայի անդամների միջոցով։ 

Թողարկողը նախատեսում է կնքելու շուկա ստեղծողի ծառայությունների մատուցման 

համապատասխան պայմանագիր «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի հետ (այսուհետ նաև՝ Շուկա 

ստեղծող)՝ պարտատոմսերի իրացվելիության ապահովման նպատակով:  

 Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված 

դրամական միջոցները հավասարապես ուղղվելու են կարճաժամկետ և միջնաժամկետ վարկերի 

տրամադրմանը և ներդրումների իրականացմանը:  

 

7. Թողարկողի ամփոփ ֆինանսական տվյալները 
 (հազ․ դրամ) 

Ցուցանիշի անվանումը 2019թ  2018թ 2017թ 

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո 
1,149,598 1,481,322 2,010,218 

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 7,218,045 3,932,650 3,822,816 
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Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE)% 15.93% 37.67% 52.58% 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 34,228,795 27,297,011 22,005,022 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA)% 3.36% 5.43% 9.14% 

Գործառնական եկամուտ 5,792,649 4,320,518 4,411,916 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM), % 19.85% 34.29% 45.56% 

Ակտիվների օգտագործման գործակից (AU) 16.92% 15.83% 20.05% 

Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր (EM) 4.74 6.94 5.76 

Զուտ տոկոսային եկամուտ 5,441,194 4,049,957 4,047,544 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 31,292,334 25,131,727 20,372,886 

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM), % 17.39% 16.11% 19.87% 

Տոկոսային եկամուտ 7,849,763 6,382,862 6,002,978 

Եկամտաբեր ակտիվների եկամտաբերություն, % 25.09% 25.40% 29.47% 

Տոկոսային ծախսեր 2,408,569 2,332,905 1,955,434 

Պարտավորություններ, որոնց գծով կատարվում են 

տոկոսային ծախսեր 
25,935,439 23,238,448 17,656,244 

Ծախսատարություն այն պարտավորությունների, 

որոնց գծով կատարվում են տոկոսային ծախսեր, % 
9.29% 10.04% 11.08% 

Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը (հատ) 1,400,000 600,000 400,000 

Զուտ շահույթ մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) 
                

0.82  
                                 2.47                                   5.03  

Սպրեդ 15.80% 15.36% 18.39% 

 

Կազմակերպության տարեկան և եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները, ներառյալ 
կից ծանոթագրությունները տեղադրված են Կազմակերպության ինտերնետային էջում, հետևյալ 
հասցեով  

http://www.fastcredit.am/ 
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ԲԱԺԻՆ 2․ ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

8․ Ռիսկային գործոններ  

 

 Արժեթղթերում՝ ներառյալ պարտատոմսերում, ներդրումները կապված են որոշակի 

հավանական ռիսկերի հետ, այդ իսկ պատճառով, ներդրում կատարելու վերաբերյալ որոշում 

ընդունելուց առաջ ներդրողները պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրեն և վերլուծեն ներդրման 

հետ կապված և Ազդագրում բացահայտված հավանական ռիսկերը, ինչպես նաև ներկայացված 

այլ տեղեկատվությունը: Անհրաժեշտ է, այնուամենայնիվ, հաշվի առնել, որ Ազդագրում 

ներկայացված ռիսկերից բացի կարող է նաև առաջանալ այլ անկանխատեսելի բնույթ ունեցող 

որևէ ռիսկ, և ներդրողը պետք է ներդրման որոշումը կայացնելիս լիարժեք գիտակցի ներդրման 

էությունը և առաջնորդվի նաև իր սեփական փորձով, նպատակներով ու ակնկալիքներով:  

 Ներկայացված ռիսկերից յուրաքանչյուրը կարող է որոշակի բացասական ազդեցություն 

ունենալ ինչպես Կազմակերպության վիճակի, այնպես էլ շուկայում առկա իրավիճակի վրա՝ 

արդյունքում հանգեցնելով Թողարկողի կողմից ստանձնած պարտավորությունների 

չկատարմանը կամ շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և, հետևաբար, գնի անկմանը: 

 

Ֆիզիկական անձ ներդրողներին հայտնում ենք, որ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՐՈԻՄԸ ՉԻ 

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈԻՄ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ: 

 Թողարկողի կողմից առավել էական ռիսկեր են դիտարկվում. 

 Պարտատոմսերի իրացվելիության ռիսկը՝ պարտատոմսերի շուկայի զարգացվածության 

ցածր մակարդակի պայմաններում, շուկայում ձևավորված իրավիճակի կտրուկ փոփոխության, 

ինչպես նաև, Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացման հետևանքով կարող է 

ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, երբ պարտատոմսի սեփականատերը ցանկացած պահի 

պարտատոմսերը վաճառելու հետ կապված դժվարությունների բախվի։ Մասնավորապես, 

հնարավոր է, որ պարտատոմսի սեփականատերը չկարողանա իր ուզած պահին վաճառել 

պարտատոմսը կամ ստիպված լինի այն վաճառել ցածր գնով, կրելով վնասներ: Այս ռիսկը 

նվազեցնելու նպատակով Կազմակերպությունը նախատեսում է ապահովել թողարկվող 

պարտատոմսերի համար շուկա ստեղծողի գործառույթների իրականացում, այդ դեպքում 

ներդրողը ցանկացած պահին կկարողանա վաճառել իր պարտատոմսերը, բայց դա չի 

երաշխավորում պարտատոմսի սեփականատիրոջ կողմից շահավետ գնով վաճառք։ Համաձայն 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ԲԲԸ «Շուկա ստեղծողի կանոնների»՝ Կորպորատիվ 

պարտատոմսերի յուրաքանչյուր դասի /տրանշի/ համար գնման և/կամ վաճառքի հայտում նշվող 

նվազագույն գնանշման ծավալը սահմանվում է մեկ արժեթղթի ճշտությամբ` տվյալ դասի 
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/տրանշի/ թողարկված պարտատոմսերի քանակի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի 

չափով:  

 Վարկային/դեֆոլտի ռիսկը՝ ֆինանսական վնաս կրելու ռիսկն է, երբ փոխառուն կամ 

ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմն ի վիճակի չի լինում կատարել իր 

պայմանագրային պարտականությունները մյուս կողմի  նկատմամբ:  

 Ներդրողները ցանկացած թողարկողի կորպորատիվ պարտատոմսեր ձեռք բերելիս 

(ապահովված պարտատոմսերի դեպքում ավելի քիչ) իրենց վրա են վերցնում թողարկողի 

վարկային ռիսկը, որը կապված է ապագայում թողարկողի հնարավոր ֆինանսական վիճակի 

վատթարացման, արժեկտրոնային վճարումներ իրականացնելու կամ պարտատոմսերը իրենց 

անվանական արժեքով մարման անհնարինության և հավանական սնանկացման հետ։ 

 Արտարժութային ռիսկը՝ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության արդյունքում վնաս 

կրելու հավանականությունն է, որը կարող է առաջանալ փոխարժեքի տատանումների 

հետևանքով, որոնք կարող են էապես ազդել ինչպես Թողարկողի, այնպես էլ արժեթղթերի շուկայի 

վրա: 

 Արտարժույթի ռիսկը առաջանում է ազգային դրամի փոխարժեքի տատանումների 

պատճառով և կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ներդրողի պարտատոմսերից 

ստացված եկամուտների վրա, երբ ներդրողը պարտատոմսից ստացված եկամուտը գնահատում 

է ՀՀ դրամով (օրինակ` ներդրում կատարելու համար ներդրողը ՀՀ դրամը փոխարկել է 

արտարժույթի և պարտատոմսի մարումից հետո ստացված արտարժույթը փոխարկում է ՀՀ 

դրամի)։ Մասնավորապես, ազգային արժույթի արժեվորման դեպքում, պարտատոմսի մարումից 

ստացված գումարները (ներառյալ տոկոսները) փոխարկելու դեպքում, ՀՀ դրամով հաշվարկված 

եկամուտը կարող է նախատեսվածից քիչ (բացասական) լինել։:  

 Տոկոսադրույքի ռիսկը՝ Տոկոսադրույքի ռիսկը առաջանում է շուկայական 

տոկոսադրույքների փոփոխության հետևանքով` տոկոսադրույքների աճի դեպքում 

պարտատոմսերի գինը նվազում է, ինչը կարող է հանգեցնել նրան, որ ներդրողը, մինչև մարումը 

պարտատոմսը վաճառելու դեպքում կարող է կրել վնասներ, կամ չստանալ նախատեսված 

եկամուտը: 

 Օրենսդրական դաշտի փոփոխության ռիսկը՝ որի պատճառ կարող են հանդիսանալ 

օրենսդրության փոփոխությունները, որոնք կազդեն ինչպես Կազմակերպության գործունեության, 

այնպես էլ շուկայում տիրող իրավիճակի վրա: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ փոփոխությունները 

կարող են ազդել նաև պարտատոմսերի գրավչության և արդյունքում՝ իրացվելիության վրա:  
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9․ Հիմնական տեղեկատվություն  

 

Կազմակերպության անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և դրան 

հետևող տեղաբաշխման հիմնական նպատակն է հանդիսանում շուկայից միջոցների 

ներգրավումը: Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված 

դրամական միջոցներն ուղղվելու են կարճաժամկետ և միջնաժամկետ վարկերի տրամադրմանը: 

Ընդ որում, պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման հետևանքով մոտավոր 

կանխատեսվող գումարները՝ ԱՄՆ դոլարով թողարկվող պարտատոմսերի դեպքում՝ 4.000.000 

ԱՄՆ դոլար, իսկ ՀՀ դրամով թողարկվող պարտատոմսերի թողարկման դեպքում՝ 400.000.000 

միլիոն ՀՀ դրամը նախատեսվում է բաշխել հավասարապես կարճաժամկետ և միջնաժամկետ 

վարկերի տրամադրմանը և ներդրումների իրականացմանը: 

  

10․ Տեղեկատվություն Թողարկվող պարտատոմսերի մասին 

 

 Կազմակերպության կողմից թողարկվող պարտատոմսերը ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով 

թողարկվող անվանական, արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային, առանց ապահովվածության 

պարտատոմսեր են, որոնց թողարկումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն, և դրանց 

շուրջ ծագող վեճերը, այդ թվում՝ դատական, ենթակա են լուծման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: Պարտատոմսերի ռեեստրը վարվելու է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» 

ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիա) կողմից:   

  

 Առաջին Տրանշ Երկրորդ տրանշ

Պարտատոմսերի 

տեսակը 

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Պարտատոմսի ձևը Ոչ փաստաթղթային 

Պարտատոմսի 

փոխարկելիությունը 

Ոչ փոխարկելի 

Արժեթղթերի 

Միջազգային 

Տարբերակիչ 

Ծածկագիր 

AMFSCRB23ER3 AMFSCRB24ER1

Պարտատոմսերի 

թողարկման արժույթ 

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դլար
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Մեկ պարտատոմսի 

անվանական արժեքը 

10,000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ 100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար

Պարտատոմսերի 

քանակը 

40,000 (քառասուն հազար) հատ 40,000 (քառասուն հազար) հատ

Պարտատոմսերի 

թողարկման ծավալը՝ 

400,000,000 (չորս հարյուր

միլիոն) ՀՀ դրամ 

4,000,000 (չորս միլիոն) ԱՄՆ

դոլար 

Պարտատոմսի գնի 

հաշվարկման բանաձև 

Պարտատոմսի գինը որոշվելու է հետևյալ բանաձևով. 

 

𝐷𝑃
𝐶
𝑓

1

1
𝑦

100 ∗ 𝑓

𝑃

1
𝑦

100 ∗ 𝑓

 

𝜏
𝐷𝑆𝑁
𝐷𝐶𝐶

 

որտեղ`  

DP- Պարտատոմսի գինն է, 

DSN- գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի 

մարման ամսաթվի և գործարքի կատարման օրվա միջև եղած 

օրերի քանակն է,  

DCC-գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից 

մինչև գործարքի հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի 

քանակն է,  

P – պարտատոմսի անվանական արժեքը, 

f-արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է,  

N-հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների 

վճարումների թիվը  

C- տարեկան արժեկտրոնի գումարը. 

y- մինչև մարում եկամտաբերություն 
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Արժեկտրոնային 

տոկոսադրույք 

Տարեկան 10% (տասը) Տարեկան 6.5% (վեց ամբողջ հինգ

տասնորդական) 

Արժեկտրոնի գումար 500 (հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ մեկ

հատ պարտատոմսի դիմաց: 

Վճարումն իրականացվում է 

անկանխիկ եղանակով: 

3.25 (երեք ամբողջ քսանհինգ

հարյուրերորդական) ԱՄՆ 

դոլար մեկ հատ պարտատոմսի 

դիմաց: Վճարումն 

իրականացվում է ՀՀ դրամով, 

անկանխիկ եղանակով, 

հաշվարկված վճարման 

իրականացման օրվա համար 

գործող ՀՀ ԿԲ կողմից 

հրապարակված միջին 

փոխարժեքով: 

Արժեկտրոնների 

կուտակման մեթոդը 

Փաստացի/Փաստացի

Արժեկտրոնի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար, որը ենթակա է

վճարման ՀՀ դրամով, 

հաշվարկված վճարման 

իրականացման օրվա համար 

գործող ՀՀ ԿԲ կողմից 

հրապարակված միջին 

փոխարժեքով 

Արժեկտրոնների 

վճարման ամսաթիվը  

Արժեկտրոնների հաշվարկման և վճարման օր է հանդիսանում

պարտատոմսերի տեղաբաշխման օրվան հաջորդող 6-րդ, 12-րդ, 18-

րդ, 24-րդ, 30-րդ և 36-րդ ամիսների համապատասխան օրերը։ Եթե 

արժեկտրոնային եկամտի վճարման օրը լինի ոչ աշխատանքային 

օր, ապա վճարումը կկատարվի հաջորդող աշխատանքային օրը: 

Պարտատոմսերի արժեկտրոնների մարման և վճարման 

ամսաթվերը  նույնն են։  

Կազմակերպության և/կամ տեղաբաշխողի ինտերնետային 

կայքերում՝  www.fastcredit.am, www.armswissbank.am 

տեղաբաշխումից առաջ լրացուցիչ կհրապարակվի նաև 

տեղաբաշխվող պարտատոմսերի դիմաց արժեկտրոնների 
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վճարման, ինչպես նաև պարտատոմսերի մարման

ժամանակացույցը՝ հստակ ամսաթվերով։  

Արժեկտրոն 

ստացողները 

Արժեկտրոնների վճարումներն և պարտատոմսերի մարումն 

իրականացվում է արժեկտրոնի վճարման օրվան և/կամ 

պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող  օրվա վերջի (ժամը 

24:00–ի) դրությամբ Դեպոզիտարիայից ստացված պարտատոմսերի 

սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, համաձայն 

որի Կազմակերպությունը մարման օրը համապատասխան 

գումարները փոխանցում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի` 

համապատասխան բանկային հաշիվներին (ՀՀ դրամով, ԱՄՆ 

դոլարով,) (այսուհետ` բանկային հաշիվ): ԱՄՆ դոլարով և 

իրականացվող վճարումները /փոխանցումները/ ներդրողի՝ ՀՀ 

տարածքից դուրս գործող Բանկային հաշվեհամարներին 

փոխանցվելու պարագայում, միջազգային փոխանցման հետ 

կապված բոլոր ծախսերը կրում է տվյալ Ներդրողը (վերջնական 

շահառուն): :  

 

Պարտատոմսեր 

թողարկման և 

տեղաբաշխման 

ամսաթվերը 

Թողարկողը Առաջին և Երկրորդ տրանշերով տեղաբաշխումը

իրականացնելու է նույն օրը։ Պարտատոմսերի թողարկումը և 

տեղաբաշխումը տեղի կունենա ՀՀ ԿԲ-ի կողմից պարտատոմսերի 

ազդագրի գրանցումից 5 (հինգ)  աշխատանքային օրվա ընթացքում 

Թողարկողի Վարչության որոշմամբ։ Տեղաբաշխման և թողարկման 

հստակ օրվա մասին տեղեկատվությունը կհրապարակվի 

տեղաբաշխումից  ոչ ուշ քան 3 (երեք) աշխատանքային օր առաջ 

Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պաշտոնական ինտերնետային 

կայքերում՝ www.fastcredit.am և www.armswissbank.am։ Թողարկման 

և տեղաբաշխման օրերը համընկնում են։ 

Պարտատոմսերի 

շրջանառության 

ժամկետը 

36 (երեսունվեց) ամիս 

 

Պարտատոմսերի 

մարման ամսաթիվ 

Պարտատոմսերի մարման օրը տեղաբաշխման օրվան հաջորդող

օրվանից հետո 36-րդ ամսվա համապատասխան օրն է։ Եթե 

հաշվարկման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա մարման օր է 

համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։ 
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Պարտատոմսերի 

մարման արժույթը 

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Մեկ պարտատոմսի 

մարման արժեքը 

10,000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ 100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար

Պարտատոմսերի 

շրջանառության ձևը 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո՝ բացառապես

կարգավորվող շուկայում ազատ շրջանառության իրավունքով 

Տեղաբաշխող Կազմակերպության կողմից թողարկվող պարտատոմսերը

տեղաբաշխվելու են մասնագիտացված տեղաբաշխողի՝ 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից՝ համաձայն կողմերի միջև 

14.01.2020 թվականին կնքված՝  Պարտատոմսեր չերաշխավորված 

եղանակով տեղաբաշխման մասին պայմանագրի 

Տեղաբաշխման ձևը Չերաշխավորված 

Տեղաբաշխման 

գործընթացը 

36,000 (երեսունվեց հազար) հատ

պարտատոմսերը 

«Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» 

ԲԲԸ տեղաբաշխման 

համակարգով, ստանդարտ փակ 

(եվրոպական) աճուրդի 

անցկացման միջոցով, Բորսայի 

«Արժեթղթերի տեղաբաշխման 

կազմակերպման կանոններով» 

սահմանված կարգով՝ ընդ որում 

աճուրդին ոչ մրցակցային, 

ինչպես նաև լրիվ 

բավարարմամբ  հայտեր չեն 

կարող ներկայացվել: 

36,000 ( երեսունվեց հազար) հատ

պարտատոմսերը  

«Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» 

ԲԲԸ տեղաբաշխման 

համակարգով, ստանդարտ փակ 

(եվրոպական) աճուրդի 

անցկացման միջոցով, Բորսայի 

«Արժեթղթերի տեղաբաշխման 

կազմակերպման կանոններով» 

սահմանված կարգով՝ ընդ որում 

աճուրդին ոչ մրցակցային, 

ինչպես նաև լրիվ 

բավարարմամբ  հայտեր չեն 

կարող ներկայացվել: 
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4,000 (չորս հազար) հատ

պարտատոմսերը ձեռք է բերելու 

Շուկա ստեղծողը աճուրդի 

ընթացքում ձևավորված միջին 

կշռված գնով: 

4,000 (չորս հազար) հատ

պարտատոմսերը ձեռք է բերելու 

Շուկա ստեղծողը աճուրդի 

ընթացքում ձևավորված միջին 

կշռված գնով։ 

Առևտրին 

թույլատրումը 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո 1 (մեկ) ամսվա

ընթացքում (հնարավորինս սեղմ ժամկետներում) Թողարկողը 

դիմելու է «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխված 

արժեթղթերը կարգավորվող շուկայում ցուցակելու/առևտրին 

թույլատրելու համար։ Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ 

օրենքի պարտատոմսերի ցուցակումից/առևտրին թույլատրումից 

հետո պարտատոմսերով գործարքները կարող են իրականացվել 

միայն «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ հարթակում 

(բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի)։ 

Շուկա ստեղծող Թողարկողը նախատեսում է

կնքելու համապատասխան 

պայմանագիր 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի հետ՝ 

Կազմակերպության 

պարտատոմսերի շուկան 

ձևավորելու նպատակով: 

Թողարկողը կնքելու է

համապատասխան 

պայմանագիր 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի հետ՝ 

Կազմակերպության 

պարտատոմսերի շուկան 

ձևավորելու նպատակով: 

Պարտատոմսերի 

առաջարկի և ազատ 

շրջանառելիության 

սահմանափակումներ 

Պարտատոմսերի թողարկման, ինչպես նաև պարտատոմսերում

ներդրումներ կատարողների նկատմամբ պարտատոմսերի 

ձեռքբերման քանակի, ազատ շրջանառելիության հետ կապված որևէ 

սահմանափակումներ չեն սահմանվել՝ բացառությամբ օրենքով և 

ենթաօրենսդրական ակտերով սահմանված դեպքերի։ 

Մասնավորապես, կարգավորվող շուկայում ցուցակումից/առևտրին 

թույլատրումից հետո տվյալ շուկայից դուրս առևտուրը արգելվում է:  

Տեղաբաշխման 

սահմանափակումներ 

Չկան

 

    

Առաջարկվող պարտատոմսերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն 
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  Կազմակերպության առաջարկվող պարտատոմսերի մարումների և Կազմակերպության 

կողմից ներգրավված այլ պարտավորությունների մարումների միջև ստորադասություն չկա: 

Կազմակերպության սնանկության դեպքում Կազմակերպության գրավով ապահովված 

պարտավորությունները բավարարվում են տվյալ պարտավորության ապահովման միջոց 

հանդիսացող գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարից՝ արտահերթ:  

 Եթե պարտավորության արժեքը գերազանցում է տվյալ պարտավորության ապահովման 

միջոց հանդիսացող գրավի առարկայի իրացման արժեքը, ապա գրավով չապահովված 

պարտավորության մասը բավարարվում է այլ պարտատերերի նկատմամբ ունեցած 

պարտավորությունների հետ համատեղ՝ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, 

ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական 

ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ սույն բաժնում՝ Օրենք) 31-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով: Առաջարկվող պարտատոմսերի դեպքում, սեփականատերերի 

պահանջները՝ կբավարարվեն Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ հետևյալ 

հերթականությամբ.  

 Բանկի1 պարտավորությունները մարվում են լուծարային միջոցների հաշվին, հետևյալ 

հերթականությամբ՝  

1. ադմինիստրացիայի, լուծարային կառավարչի կողմից Օրենքով սահմանված 

լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ և հիմնավորված ծախսերը, այդ 

թվում՝ աշխատավարձը՝ ԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված նախահաշվի շրջանակներում, 

2. այն պարտատերերի պահանջները, որոնք բանկին վարկ, փոխառություն են տրամադրել 

կամ բանկում ավանդ են ներդրել կամ բանկային հաշվին դրամական միջոցներ են 

մուտքագրել բանկում ադմինիստրացիա նշանակվելուց հետո, բացառությամբ 

պարտատիրոջ և ԿԲ-ի միջև կնքված պայմանագրով սահմանված դեպքերի,  

3. ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող անձանց ՀՀ 

դրամով բանկային ավանդները և բանկային հաշիվներին առկա մնացորդները՝ մինչև 10 

միլիոն դրամի չափով, իսկ արտարժութային ավանդների (հաշիվների) դեպքում՝ 5 միլիոն 

դրամին համարժեք չափով: Մեկ անձի՝ բանկում մեկից ավելի ավանդներ (հաշիվներ) 

ունենալու դեպքում նրա բոլոր ավանդները միավորվում են, և դրանց հանրագումարը 

համարվում է մեկ ավանդ, իսկ ապահովագրական ընկերությունների լուծարման դեպքում՝ 

կյանքի ապահովագրական պայմանագրերից բխող պահանջները, եթե ապահովագրական 

ընկերությունն իրականացնում է կյանքի ապահովագրություն, և ոչ կյանքի 

ապահովագրական պայմանագրերից բխող պահանջները, եթե ապահովագրական 

ընկերությունն իրականացնում է ոչ կյանքի ապահովագրություն,  

 
1Օրենքի իմաստով «բանկը» ներառում է բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, ներդրումային 

ընկերություններ, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչներ և ապահովագրական ընկերություններ, եթե «բանկ» 

բառի օգտագործման կոնկրետ դեպքից չի բխում, որ խոսքը միայն բանկի մասին է: 
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4. բանկի այլ պարտավորությունները, բացառությամբ երկրորդ հերթում ընդգրկված 

բանկային ավանդների և բանկային հաշիվների մնացորդների,  

5. պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ բանկի 

պարտավորությունները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ պարտադիր վճարումները.  

6. ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները,  

7. բանկի մասնակիցների պահանջները:  

 Տվյալ ազդագրով տեղաբաշխված պարտատոմսերի դիմաց պահանջները բավարվում են՝ 

«4» ենթակետով սահմանված հերթում։ Բանկի պարտատերերի պահանջների բավարարման 

հերթականության «3», «4» և «6» ենթակետերով սահմանված պարտատերերի թվից բացառություն 

են կազմում բանկի մասնակիցները և բանկի հետ կապված անձինք, որոնց նկատմամբ բանկի 

պարտավորությունները բավարարվում են «7» ենթակետով սահմանված հերթում:  

«3» ենթակետով սահմանված անձի՝ բանկի նկատմամբ ունեցած պահանջի գումարը 10 միլիոն 

դրամը (պահանջը արտարժույթով արտահայտված լինելու դեպքում՝ 5 միլիոն դրամին համարժեք 

չափը) գերազանցելու դեպքում, տվյալ անձի՝ մինչև 10 միլիոն դրամի չափով (պահանջը 

արտարժույթով արտահայտված լինելու դեպքում՝ 5 միլիոն դրամին համարժեք չափով) պահանջը 

բավարարվում է «3» ենթակետով սահմանված հերթում, իսկ այդ գումարը գերազանցող պահանջը՝ 

«4» ենթակետով սահմանված հերթում:  

 Միևնույն հերթի պարտատերերն ունեն իրենց պահանջների բավարարման հավասար 

իրավունքներ:  

 Միևնույն հերթի պարտատերի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի բոլոր 

պահանջները լրիվ բավարարելուց հետո:  

 Եթե լուծարային միջոցները չեն բավարարում որևէ հերթի բոլոր պարտատերերի 

պահանջներն ամբողջությամբ, ապա դրանք բավարարվում են համամասնորեն կամ 

պարտատերերի պահանջների բավարարումն իրականացվում է` հիմք ընդունելով 

պարտավորությունների չափի մեծությունը` փոքրից դեպի ավելի մեծ առաջնահերթությամբ: 

Սույն մասով սահմանված պարտավորությունների բավարարման սկզբունքը հաստատում է 

դատարանը ԿԲ-ի միջնորդությամբ` միջնորդությունը ստանալու պահից 5-օրյա ժամկետում` 

հաշվի առնելով այն, թե որ սկզբունքի կիրառման դեպքում հնարավոր կլինի բավարարել առավել 

մեծ քանակությամբ պարտատերերի պահանջները: Դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտնում 

հրապարակման պահից և բողոքարկման ենթակա չէ: 

 

Տեղեկություններ պարտատոմսերի սեփականատերերի հիմնական իրավունքների վերաբերյալ 

Պարտատոմսերի սեփականատերերն իրավունք ունեն. 

 Ինքնուրույն տնօրինել, տիրապետել և օգտագործել իրենց սեփականության ներքո գտնվող 

պարտատոմսերը,  
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 իրականացնել պարտատոմսերի սեփականության իրավունքից բխող ցանկացած 

գործառույթ,  

 թողարկման օրվանից հաշված կիսամյակային պարբերությամբ՝ համապատասխան 

արժեկտրոնների վճարման օրերին ստանալ արժեկտրոնային եկամուտը: Եթե տվյալ օրը 

ոչ աշխատանքային օր է, ապա արժեկտրոնի վճարումն իրականացվում է տվյալ օրվան 

հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը,  

 պարտատոմսերի մարման օրը ստանալ պարտատոմսերի անվանական արժեքը (մարման 

գումարը): Եթե տվյալ օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա պարտատոմսերի մարման 

գումարի վճարումն իրականացվում է տվյալ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային 

օրը,  

 Կազմակերպության կողմից պարտատոմսերի մարման գումարը սահմանված ժամկետից 

ուշացնելու հիմքով դատական կարգով օգտվել պարտատիրոջ՝ օրենքով վերապահված 

իրավունքներից,  

 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավադրել պարտատոմսերը,  

 Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հաշվի օպերատորների միջոցով ստանալ իր 

արժեթղթերի հաշվից քաղվածք,  

 օգտվել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:  

 

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՄԲ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐՈԻՄԸ ՉԻ 

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ:  

 Պարտատոմսերում ներդրումներ կատարող անձինք պարտավոր են նախքան 

պարտատոմսերի ձեռք բերումը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի արժեթղթերի հաշվառման և 

հաշվարկային միասնական համակարգում կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հաշվի 

օպերատորներից որևէ մեկում ունենալ սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) արժեթղթերի հաշիվ, 

ինչպես նաև կատարել պարտատոմսերի ձեռք բերման կամ օտարման հետ կապված պարտադիր 

վճարները՝ սեփականության իրավունքի գրանցման կամ գործարքների ձևակերպման 

նպատակով:   

 Պարտատոմսերի առևտին թույլատրումից հետո Կազմակերպության պարտատոմսերը 

չեն կարող գնվել և վաճառվել կարգավորվող շուկայից դուրս:  

 

  Թողարկողի պարտատոմսերի նկատմամբ իրավունքների և պարտավորությունների 

գրանցումը և հաշվառումն իրականացնում է Կենտրոնական դեպոզիտարիան՝  հաշվի 

օպերատորների միջոցով:  
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 Կազմակերպության անվանական պարտատոմսերի թողարկման մասին 

Կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ պարտատոմսերում ներդրումներ կատարողների 

նկատմամբ սահմանափակումներ սահմանված չեն:  

 Արժեկտրոնային եկամուտի, ինչպես նաև պարտատոմսի մարման գումարի վճարումները 

կատարվելու են  Կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացված սեփականատերերի ցուցակում 

նշված սեփականատերերի բանկային հաշիվներին: 

 

Պարտատոմսերի արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և դրա վճարման պայմանները  

 Պարտատոմսերի արժեկտրոնների տարեկան տոկոսադրույքը Կազմակերպության 

Խորհրդի կողմից սահմանվել է 6․5%՝ ԱՄՆ դոլարով թողարկվող պարտատոմսերի համար, և 10%՝ 

ՀՀ դրամով թողարկվող պարտատոմսերի համար: Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը 

պարտատոմսերի տեղաբաշխման օրն է, որը նաև հանդիսանում է թողարկման օր, որը ենթակա է 

որոշման Թողարկողի Վարչության կողմից և ենթակա է հրապարակման Թողարկողի 

www.fastcredit.am և տեղաբաշխողի www.armswissbank.am ինտերնետային կայք էջերում, 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխուման օրվանից առնվազն 3 (երեք) աշխատանքային օր առաջ:  

 Արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը Թողարկողի կողմից կատարվելու է 

արժեկտրոնի հաշվարկման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 24։00-ի դրությամբ 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացված սեփականատերերի ցուցակում ներառված 

անձանց՝ փոխանցելով  այդ ցուցակում նշված համապատասխան բանկային հաշիվներին:  

 Կենտրոնական դեպոզիտարիայից ստացված սեփականատերերի ցուցակում նշված 

սեփականատիրոջ հաշվին արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ մարման գումարի 

փոխանցման անհնարինության դեպքում Կազմակերպությունը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, այդ սեփականատերերի վճարումները փոխանցելու է նոտարի դեպոզիտ մինչև 

սեփականատիրոջ կողմից համապատասխան հանձնարարականների ստացումը, ընդ որում, 

նոտարի դեպոզիտի ծառայության գումարը վճարվում/հատուցվում է սեփականատիրոջ կողմից:  

 

Պարտատոմսերի մարման ժամկետը 
 
 Պարտատոմսերի մարման օրը թողարկման օրվան հաջորդող 36-րդ ամսվա 

համապատասխան օրն է: Եթե մարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա մարման օր է համարվում 

այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը Պարտատոմսերը մարվելու են անկանխիկ 

եղանակով՝ համապատսխան ներդրողի բանկային հաշվին փոխանցմամբ: Մարումն 

իրականացվելու է պարտատոմսերի անվանական արժեքով, ընդ որում, ՀՀ դրամով թողարկված 

պարտատոմսերը մարվելու են ՀՀ դրամով, իսկ ԱՄՆ դոլարով թողարկված պարտատոմսերը 

մարվելու են ԱՄՆ դոլարով: 
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Կազմակերպության պարտատոմսեր թողարկելու որոշման համառոտ բովանդակություն 
 

 Կազմակերպության անվանական պարտատոմսերը թողարկվելու են Կազմակերպության 

Խորհրդի 2019թ. դեկտեմբերի  10-ի  «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ»  ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից 

պարտատոմսերի թողարկումը, տեղաբաշխումը, տեղաբաշխման և շուկա ստեղծողի 

պայմանագրի կնքումը հաստատելու վերաբերյալ թիվ 19/12/10-01 որոշման հիման վրա, որոնց 

հիմնական պայմաններն են. 

400,000,000 (չորս հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ և 4,000,000 (չորս միլիոն) ԱՄՆ դոլար 

թողարկման ընդհանուր անվանական ծավալով, արժեկտրոնների կիսամյակային վճարումների 

պարբերականությամբ, մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը սահմանվել է 

համապատասխանաբար 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ և 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար, 

պարտատոմսերի արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը սահմանվել է 

համապատասխանաբար 10 (տասը) տոկոս՝ ՀՀ դրամով պարտատոմսերի համար և 6.5 (վեց 

ամբողջ  հինգ տասնորդական) տոկոս՝ ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի համար,միաժամանակ 

սահմանել, որ պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են Բորսայի տեղաբաշխման համակարգով, 

ստանդարտ փակ (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով, Բորսայի «Արժեթղթերի 

տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով» սահմանված կարգով՝ ընդ որում աճուրդին ոչ 

մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ  հայտեր չեն կարող ներկայացվել: 

 Կազմակերպության Խորհրդի որոշմամբ սահմանվել է, որ Կազմակերպության կողմից 

պարտատոմսերի վաղաժամկետ հետգնում և մարում չի նախատեսվում: 

 

Տեղաբաշխվող պարտատոմսերից ստացվող եկամուտների հարկման կարգի ամբողջական և 
մանրամասն նկարագիրը   

 

Ընդհանուր առմամբ, պարտատոմսերից եկամուտ ստացվում է հետևյալ տեսքով. 

 Տոկոսային եկամուտ (պարտատոմսերի դիմաց ստացվող տոկոս), 

 Կապիտալի հավելաճ (ձեռք բերումից հետո պարտատոմսի գնի աճ, իսկ 

կապիտալի հավելաճը հաշվարկվում է, որպես մինչև մարումը վաճառքի և ձեռք 

բերման գնի դրական տարբերություն)։ 

Պարտատոմսերից ստացված եկամուտը ենթակա  հարկման ըստ հետևյալ 

հարկատեսակների. 

 Եկամտային հարկ 

 Շահութահարկ 
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Շահութահարկ վճարող են համարավում ՀՀ տարածքում գործող ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ 

իրավաբանական անձինք։ Հարկվող շահույթը հարկատուի՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքով /ՀՀ 

հարկային օրենսգիրք, հոդված 104/ սահմանված համախառն եկամտի և սահմանված 

նվազեցումների /ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 110/ դրական տարբերությունն է։ Ներկայումս 

շահութահարկի դրույքը կազմում է հարկվող շահույթի 18%։ Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական 

անձանց շահութահարկի դրույքաչափը պարտատոմսերում ներդրումներից ստացված եկամտի 

(տոկոսներ, կապիտալի հավելաճ) համար կազմում է 10%։ Բանկի պարտատոմսերում ոչ 

ռեզիդենտ իրավաբանական անձ ներդրողների համար Բանկը հանդիսանում է հարկային 

գործակալ։ 

Եկամտային հարկ վճարող են համարվում ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական 

անձիք։ Ռեզիդենտությունը սահմանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ։ Հարկվող եկամուտը 

հաշվարկվում է, որպես ֆիզիկական անձի՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված համախառն 

եկամտի /ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդված 141/ և սահմանված նվազեցումների /ՀՀ հարկային 

օրենսգիրք, հոդված 147/ դրական տարբերություն։ Ֆիզիկական անձանց համար 

պարտատոմսերից ստացված միայն տոկոսային եկամուտն է ենթակա հարկման, իսկ հարկման 

դրույքաչափը ներկայումս սահմանված է 10%:   

Թողարկվող պարտատոմսերում ներդրում իրականացնելու ցանկություն հայտնող 

անձինք պետք է հաշվի առնեն նաև 24/01/2020թ. ՀՀ ԱԺ կողմից ընդունված օրենքը, համաձայն որի 

փոփոխություններ են մտցվել ՀՀ հարկային օրենսգրքում, մասնավորապես` 

1.1 Լրամշակվել է ՀՀ հարկային օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 1-ին մասը, համաձայն որի հարկման 

բազան որոշելու նպատակով նվազեցվող եկամուտներ են համարվում նաև ՀՀ-ում գործող 

ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերից, պարտատոմսերից կամ ներդրումը վկայող 

այլ արժեթղթերից ստացվող եկամուտը, բացառությամբ բանկերի կողմից թողարկված այն 

պարտատոմսերի, որոնց տեղաբաշխման պահից մինչև մարումն ընկած ժամկետը փոքր է 2 

տարուց: 

1.2  1.1 կետով սահմանված արժեթղթեր ձեռք բերելու դեպքում ֆիզիկական անձանց` 

պարտատոմսերից ստացվող տոկոսային եկամուտը հարկման ենթակա չէ: 

1.3 Լրամշակվել է նաև ՀՀ հարկային օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 5-րդ մասը,  համաձայն  որի 

շահութահարկի վճարումից ազատվում են ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները` 

 ՀՀ-ում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերից ստացվող 

շահաբաժինների, ինչպես նաև տվյալ բաժնետմոսերի օտարումից, այլ արժեթղթերով 

փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից ստացվող եկամուտների մասով 

 ՀՀ-ում գործող ֆոնդային բորսայում ցուցակված պարտատոմսերից տոկոսի կամ 

մարելիս զեղչի ձևով ստացվող եկամուտների, ինչպես նաև նշյալ պարտատոմսերի 

օտարումից, այլ արժեթղթերով փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից 

ստացվող եկամուտների մասով: 
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Վերը նշված փոփոխությունները վերաբերում են ՀՀ ֆոնդային բորսայի` բաժնետոմսերի և 

պարտատոմսերի հիմնական ու երկրորդային ցուցակներում ընդգրկված արժեթղթերին և ուժի 

մեջ են մտել 2020թ. մարտի 1-ից և տարածվում են այն արժեթղթերի (դրանց դասերի) վրա, որոնք 

ՀՀ-ում գործող ֆոնդային բորսայում (կարգավորվող շուկայում) ցուցակվել (առևտրին 

թույլատրվել) են ոչ ուշ քան 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թողարկողը Թողարկվող պարտատոմսերի մասով 

Ազդագրում սահմանված ժամկետներում նախաձեռնելու է  ցուցակման գործընթաց, Բորսայի 

կողմից դրական եզրակացության դեպքում` Թողարկվող պարտատոմսերի վրա կտարածվեն 

2020թ. մարտի մեկից ուժի մեջ մտած փոփոխությունները: 

ԿԱՐԵՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: ՉՆԱՅԱԾ ԱՅՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԻ, ՈՐ ԹՈՂԱՐԿՈՂԸ, 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՎ ԻՐ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՋԱՆՔԵՐԸ և ԱՌԿԱ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ, ՍՈՒՅՆ ԲԱԺՆՈՒՄ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ՀՀ-ՈՒՄ, ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ ԹՈՂԱՐԿՈՂԸ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ Է ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ, ՈՐ 

ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐՆ ԱՅՆ ՉՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՐԵՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԱՆԵԼԻՍ ՀԻՄՆՎԵՆ ՄԻԱՅՆ ԱՅՍ ԲԱԺՆՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԻ ՎՐԱ: 

ԹՈՂԱՐԿՈՂԸ ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱԶԴԱԳՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ 

ԾԱՆՈԹԱՑՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾԻՆ, ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՐԵՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՆԵՆԱ ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏԱԼԻՍ ՕԳՏՎԵԼ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ: 

ԹՈՂԱՐԿՈՂԸ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ Է ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ, ՈՐ ՍՈՒՅՆՈՎ ԶԵՐԾ Է ՄՆՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ 

ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՑ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՀԱՐԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ/ԿԱՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ 

ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: 

 

11․ Առաջարկի ժամկետները և պայմանները  

Առաջարկի պայմանները, ժամանակացույցը և առաջարկից օգտվելու համար անհրաժեշտ 
գործողությունները   

 Ազդագրի հիման վրա տեղաբաշխվող պարտատոմսերի թողարկման ընդհանուր ծավալը 

կազմում է 400,000,000 (չորս հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ և 4,000,000 (չորս միլիոն) ԱՄՆ դոլար: Մեկ 

պարտատոմսի գինը կազմում է համապատասխանաբար 10,000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ և 100 (մեկ 

հարյուր) ԱՄՆ դոլար։ Ընդ որում ԱՄՆ դոլարով թողարկվող առնվազն 40,000 (քառասուն հազար) 

հատ պարտատոմսերից 4,000 (չորս հազար) հատ պարտատոմսերը և ՀՀ դրամով թողարկվող 
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40,000 (քառասուն հազար) հատ պարտատոմսերից 4,000 (չորս հազար) հատ պարտատոմսերը 

ձեռք է բերելու Շուկա ստեղծողը` աճուրդի ընթացքում ձևավորված միջին կշռված գնով։  

  

 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման օրը, որը հանդիսանում է նաև թողարկման օր, ենթակա 

է որոշման Թողարկողի Վարչության կողմից և ենթակա է հրապարակման Թողարկողի 

www.fastcredit.am և տեղաբաշխողի www.armswissbank.am ինտերնետային կայք էջերում, 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխուման օրվանից առնվազն 3 (երեք) աշխատանքային օր առաջ: 

Պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են Բորսայի տեղաբաշխման համակարգով, 

ստանդարտ փակ (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով, Բորսայի «Արժեթղթերի 

տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով» սահմանված կարգով՝ ընդ որում աճուրդին ոչ 

մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ  հայտեր չեն կարող ներկայացվել։  

Կազմակերպության պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 

դրամական միջոցների և պարտատոմսերի նախնական դեպոնացմամբ՝ Կենտրոնական 

դեպոզիտարիաի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի 

գործունեության կանոններով» սահմանված կարգով։ Տեղաբաշխման ընթացքում որպես գնորդ 

հանդես եկող տեղաբաշխման ցանկացած մասնակից գործարքներ կարող է կնքել նախապես 

դեպոնացված դրամական միջոցների սահմաններում, իսկ տեղաբաշխողը՝ նախապես 

դեպոնացված արժեթղթերի սահմաններում։ Տեղաբշխման նստաշրջանի ընթացքում գնորդները 

կարող են կատարել դրամական միջոցների լրացուցիչ դեպոնացումներ և ապադեպոնացումներ՝ 

Բորսայի «Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններով» և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 

«Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության 

կանոններով» սահմանված ընթացակարգերի համաձայն։   

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն 

Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է Բորսայի պաշտոնական կայքում՝ www.amx.am ։ 

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել Բորսայի 

անդամների միջոցով՝ վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով։ Բորսայի 

անդամ չհանդիսացող ներդրողներն անհրաժեշտ է, որպեսզի ուսումնասիրեն Բորսայի տարբեր 

անդամների կողմից աձաջարկվող պայմանները՝ իրենց  համար օպտիմալ տարբերակ գտնելու և 

իրենց կողմից աճուրդին մասնակցելու գործընթացի վերաբերյալ առավել սպառիչ և մանրամասն 

տեղեկություններ ստանալու համար։  

Գնորդները պարտատոմսերի ձեռք բերման նպատակով գնման մրցակցային հայտեր են 

ներկայացնում տեղաբաշխման համակարգ՝ տեղաբաշխման օրվա ժամը 11։00-ից մինչև 13։30-ը։ 

Գնորդներն իրավունք ունեն փոփոխել կամ հետ կանչել իրենց կողմից ներկայացված հայտերը և 

նոր հայտեր մուտքագրել մինչև 13։30-ը։ Տեղաբաշխողի կողմից աճուրդի անցկացումը, որի 

ընթացքում տեղի է ունենում արժեթղթերով առուվաճառքի գործարքների կնքման գործընթացը 

տևում է մինչև տեղաբաշխման օրվա ժամը 15։00-ն։ Գնման մրցակցային հայտով գործարքները 

կնքվում են այն գներով, որոնք նշված են գնման հայտերում՝ ըստ գնի նվազման 
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հաջորդականության։ Միևնույն գին ունեցող հայտերը բավարարվում են ըստ դրանց 

տեղաբաշխման համակարգ մուտքագրման ժամանակային առաջնահերթության։  

Որպես գնորդ հանդես եկող տեղաբաշխման ցանկացած մասնակցի կողմից ներկայացված 

մրցակցային հայտերում նշված արժեթղթերի ընդհանուր քանակի համար սահմանափակումներ 

չկա։ Գնորդը կարող է տեսնել միայն իր կողմից տեղաբաշխման համակարգ ներկայացված բոլոր 

գնման հայտերը։ Տեղաբաշխման աճուրդը կարող է հետաձգվել, ընդմիջվել կամ դադարեցվել, 

աճուրդի ընթացքում տեխնիկական ընդմիջում կարող է հայտարարվել, ինչպես նաև 

տեղաբաշխումը կարող է չեղյալ համարվել Բորսայի՝ «Առևտրի ընդհանուր կանոններ»-ով և 

«Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ»-ով սահմանված ընթացակարգերով և 

դեպքերում։  

Տեղաբաշխման ընթացքում կնքված գործարքների վերջնահաշվարկ իրականացվում է 

գործարքի կնքման օրվա ընթացքում։  

Տեղաբաշխան ավարտից հետո Բորսան «Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ»-ին 

համապատասխան կազմակերպում է տեղաբաշխման արդյունքների հրապարակումն իր 

պաշտոնական կայքում։ 

Թողարկողն իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ www.fastcredit.am 

տեղաբաշխման ավարտից հետո 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակում է 

աճուրդի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ներկայացնելով առաջարկությունների 

ընդհանուր ծավալը, բավարարված առաջարկությունների ընդհանուր ծավալը, տեղաբաշխված 

պարտատոմսերի միջին կշռված գինը (եկամտաբերությունը) և այլն։  

Թողարկողի պարտատոմսերի դիմաց  սեփականության իրավունքը հավաստող 

քաղվածքները տրամադրվում են Կենտրոնական դեպոզիտարիայիի հաշվի օպերատորի կողմից 

հաստատված կարգով և ժամկետներում։ 

    

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման պլանը  

 Պարտատոմսերի առաջարկն ուղղված է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ հանդիսացող 

ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց (այդ թվում որակավորված և ինստիտուցիոնալ 

ներդրողներին), անհատ ձեռնարկատերերին:  

 Պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են Բորսայի տեղաբաշխման համակարգով, 

ստանդարտ փակ (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով, Բորսայի «Արժեթղթերի 

տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններով» սահմանված կարգով՝ ընդ որում աճուրդին ոչ 

մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ  հայտեր չեն կարող ներկայացվել։  

 Պատատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո, մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա 

ավարտը Բորսայի իրավասու ստորաբաժանումը Բորսայի՝ «Առևտրի ընդհանուր կանոններ»-ին 

համապատասխան  ձևակերպում է կնքված գործարքների գրանցման վկայականները և 

ուղարկում Բորսայի համապատասխան անդամին։ Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողներն 



 

ԱԶԴԱԳԻՐ   

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող 

կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

 

38 
 

իրենց հայտերի բավարարման մասին տեղեկանում են Բորսայի այն անդամից, որի միջոցով 

մասնակցել են պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին։  

  

Առաջարկի գինը 
  

Տեղաբաշխման համակարգում գրանցվելուց հետո տեղաբաշխման մասնակիցները 

տեղաբաշխման նստաշրջանի բացման պահից համակարգ են մուտքագրում պարտատոմսերի 

գնման հայտերը։ Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը առաջին տրանշի դեպքում 

սահմանվել է 10,000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ, իսկ երկրորդ տրանշի դեպքում 100 (մեկ հարյուր) 

ԱՄՆ դոլար մեկ պարտատոմսի դիմաց, որից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվի։ 

Կտրման գնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներառվի նաև պարտատոմսերի տեղաբաշխման 

վերաբերյալ հայտարարության մեջ։  

 Բորսայի անդամ հանդիսացող ներդրողներից տեղաբաշխման աճուրդի ընթացքում ձեռք 

բերվող պարտատոմսերի դիմաց գանձվում են միջնորդավճարներ Բորսայի՝ «Սակագների մասին 

կանոններ»-ով սահմանված կարգով։ Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողներն իրենց կողմից 

ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց գանձվող միջնորդավճարների մասին կարող են 

տեղեկանալ Բորսայի այն անդամից, որի միջոցով մասնակցել են պարտատոմսերի 

տեղաբաշխման աճուրդին։  

 

Տեղաբաշխումը  

 Կազմակերպության կողմից թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են 

մասնագիտացված տեղաբաշխողի՝ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից՝ համաձայն կողմերի միջև 

14.01.2020 թվականի կնքված՝ «Պարտատոմսեր չերաշխավորված եղանակով տեղաբաշխման 

մասին պայմանագրի»: 

 Տեղաբաշխողի հասցեն է՝ Վազգեն Սարգսյան 10, 0010 Երևան, Հայաստան, հեռ.՝ (+374 60) 

757-000, (+374 11) 757-000, էլ. փոստ՝ info@armswissbank.am, պաշտոնական ինտերնետային կայք՝ 

www.armswissbank.am:  

 Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ձևը (երաշխավորված կամ չերաշխավորված), 

պարտատոմսերի ծավալը, քանակը, պարտատոմսերի տեղաբաշխման կարգը, Թողարկողի և 

Տեղաբաշխողի իրավունքներն ու պարտականությունները, Տեղաբաշխողին վճարման ենթակա 

գումարի չափն ու կարգը, Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պատասխանատվությունը սահմանվել են 

վերջիններիս միջև կնքված պայմանագրով և դրա հիման վրա ներկայացվող 

հանձնարարականներով:  

 Տեղաբաշխման միջնորդավճարը կազմում է 1 տոկոս /առանց ԱԱՀ/ տեղաբաշխված 

ընդհանուր ծավալից /հավաքագրված ընդհանուր գումար/: 
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  Տեղաբաշխման աճուրդի ընթացքում պարտատոմսեր ձեռք բերելու համար ներդրողները 

կարող են դիմել Բորսայի անդամ հանդիսացող կազմակերպություններին և մասնակցել 

աճուրդին՝ վերջիններիս կողմից սահմանված պայմաններով և սակագներով։ Բորսայի 

անդամների ցանկը հասանելի է Բորսայի պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ www.amx.am  

 Տեղաբաշխումից հետո երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի առուվաճառքի գործարք 

կնքելու համար ներդրողները պետք է դիմեն կամ ներդրումային ընկերություններին, կամ 

բրոքերային ծառայություն մատուցող բանկերին։   

 Պարտատոմսերում ներդրում կատարող անձինք կամ նրանց անվանատերերը պետք է 

ունենան արժեթղթերի հաշիվներ, որոնք բացվում և սպասարկվում են Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի հաշվի օպերատորների միջնորդությամբ, վերջիններիս կողմից սահմանված 

պայմաններով և սակագներով: Հաշվի օպերատորների ցանկը հասանելի է Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ www.cda.am:  

 Պարտատոմսեր ձեռք բերող անձը, նախքան ներդրում իրականացնելը, պարտավոր է նաև 

ցանկացած բանկում իր անվամբ բացել դոլարային և/կամ դրամային բանկային հաշիվ՝ նման 

հաշիվներ չունենալու դեպքում:  

  

12․ Առևտրի թույլտվությունը և առևտրի կազմակերպումը 

 

 Ազդագիրը ԿԲ-ի կողմից գրանցվելուց և պարտատոմսերը տեղաբաշխելուց հետո՝ 

կարգավորվող շուկայում պարտատոմսերը ցուցակման/առևտրին թույլատրման նպատակով 

Թողարկողը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում դիմելու է Բորսային: Սույն կետում նշված 

ցուցակման/առևտրին թույլատրման հայցը կարող է նաև մերժվել Բորսայի կողմից: Այս դեպքում 

տեղաբաշխումը կհամարվի չեղյալ, իսկ վերադարձման ենթակա գումարները՝ տեղաբաշխումը 

չեղյալ համարելու որոշումն ընդունելու օրվանից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Թողարկողի կողմից ենթակա են վերադրաձման, ինչն իրականացվելու է անկանխիկ 

եղանակով՝ համապատսխան ներդրողի բանկային հաշվին փոխանցմամբ: Տեղաբաշխումը չեղյալ 

համարելու որոշման կայացման դեպքում տեղաբաշխման ընթացքում ստացված միջոցները 

ներդրողներին վերադարձվում են կուտակված արժեկտրոնային եկամուտների հետ միասին: 

Արժեկտրոնային եկամուտը նման դեպքում հաշվարկվում է տեղաբաշխման առաջին օրվա և 

տեղաբաշխումը չեղյալ համարելու մասին որոշման կայացման օրերի միջև ընկած 

ժամանակահատվածի համար: 

 Թողարկողը նախատեսում է կնքել համապատասխան պայմանագիր Շուկա ստեղծողի 

հետ՝ Կազմակերպության պարտատոմսերի շուկան ձևավորելու նպատակով: Այս նպատակով 

Շուկա ստեղծողը ձեռք է բերելու Առաջին և Երկրորդ տրանշերով թողարկվող պարտատոմսերը 

աճուրդի ընթացքում ձևավորված միջին գնով՝ յուրաքանչյուր տրանշի թողարկման ծավալի 

առնվազն 10 տոկոսի չափով։ 
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Շուկա ստեղծողի պարտավորության հիմնական պայմանները սահմանվում են վերջինիս և 

Թողարկողի միջև կնքվելիք ծառայությունների մատուցման պայմանագրով և Շուկա ստեղծողի 

կանոններով:  

 

 13․ Լրացուցիչ տեղեկատվություն  

 

 Սույն բաժնում ներկայացված տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման համար, որը 

վերաբերում է պարտատոմսերի թողարկման կարգին, որպես խորհրդատու Թողարկողը օգտվել 

է Տեղաբաշխողի ծառայություններից: Ներկայացված տեղեկատվությունն անկախ աուդիտորի 

կողմից աուդիտի չի ենթարկվել, ինչպես նաև ներկայացված տեղեկատվության համար աղբյուր 

չեն հանդիսացել երրորդ անձինք: 

 Կազմակերպությանը և Կազմակերպության կողմից տեղաբաշխված պարտատոմսերին 

վարկանշող կազմակերպությունների կողմից որևէ վարկանիշ չի շնորհվել: 
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ԲԱԺԻՆ 3․ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

 

14. Անկախ աուդիտորները 

 

 Կազմակերպության 2017, 2018 և 2019 թվականների անկախ աուդիտորական ստուգումն 

իրականացրել է Աուդիտորական կազմակերպությունը, որը հանդիսանում է «Grant Thornton 

International Ltd»-ի անդամ: 

 Աուդիտորական կազմակերպությունը գրանցվել է ՀՀ-ում 1990 թվականին: 

 Աուդիտորական կազմակերպության հասցեն է՝ ՀՀ ք. Երևան  Վաղարշյան 8/1, հեռ.՝ +374 10 

26-09-64, ինտերնետային կայքի հասցեն է՝ www.grantthornton.am: 

 

15. Ռիսկային գործոններ 

 

 Ցանկացած տնտեսավարող սուբյեկտի, այդ թվում՝ վարկային կազմակերպությունների, 

պարտատոմսերում ներդրումները կապված են որոշակի ռիսկերի հետ: 

Ներդրողը պետք է ուշադիր դիտարկի ստորև շարադրված ռիսկերի ամփոփ 

նկարագրությունը և Ազդագրի մեջ տեղ գտած բոլոր այլ տեղեկությունները մինչև առաջարկվող 

պարտատոմսերի գնելու որոշումն ընդունելը: Ռիսկային գործոններից յուրաքանչյուրը կարող է 

նշանակալից կամ էական բացասական ազդեցություն ունենալ Կազմակերպության 

գործառնությունների, ֆինանսական իրավիճակի կամ արդյունքների վրա: Ելնելով նշվածից՝ 

Թողարկողը խուսափել է Ազդագրում ներկայացված ցուցանիշների, կանխատեսումների և 

տեղեկատվության մեկնաբանություններից, որպեսզի ներդրողն ինքնուրույն ուսումնասիրի 

դրանք՝ պարտատոմսեր գնելու կամ չգնելու որոշում կայացնելու համար: Մասնավորապես 

կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական ռիսկերը. 

 

 Ընդհանուր տնտեսության ռիսկեր, երբ ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակի 

վատթարացումը կարող է բացասաբար ազդել Կազմակերպության գործունեության վրա: Բոլոր 

տեսակի իրադարձությունները, որոնք կհանգեցնեն Կազմակերպության վարկառուների կողմից 

պայմանագրային պարտավորությունների չկատարմանը, հաճախորդների կողմից 

Կազմակերպության հուսալիության հանդեպ կասկածանքի կամ բացասական վերաբերմունքի, 

կարող են էապես ազդել Կազմակերպության գործունեության վրա: Դա կարտահայտվի 

Կազմակերպության կողմից լրացուցիչ ծախսերի կատարմամբ և շահույթի պլանային ցուցանիշի 

մակարդակի ապահովման դժվարությամբ: Կազմակերպությունում ռիսկերի արդյունավետ 

կառավարման և նվազեցման նպատակով պարբերաբար իրականացվում է տնտեսության վիճակի 

հնարավոր բացասական փոփոխությունների ազդեցության տարբեր սցենարային իրավիճակների 
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վերլուծություններ: Նման վերլուծությունները և սցենարներն անընդհատ քննարկվում են 

Կազմակերպության Ռազմավարական պլանավորման և բյուջետավորման վարչության կողմից: 

Նման հաճախականությունը հնարավորություն է տալիս արագ արձագանքել շուկայում սպասվող 

կամ տեղի ունեցող փոփոխություններին և մշակել գործունեության պլան՝ փոփոխված 

իրավիճակին համապատասխան: 

 Օրենսդրական դաշտի փոփոխության ռիսկը, որի պատճառ կարող են հանդիսանալ 

օրենսդրության փոփոխությունները, որոնք կարող են ազդել ինչպես Կազմակերպության 

գործունեության, այնպես էլ շուկայում տիրող իրավիճակի վրա: Վարկային կազմակերպության 

գործունեությունը պետական կառավարման մարմինների կողմից լիցենզավորման և 

կարգավորման ենթակա գործունեություն է: Վարկային կազմակերպության գործունեության 

ոլորտում պետական կարգավորման նպատակը հանդիսանում է ներդրողների և հաճախորդների 

իրավունքների պաշտպանությունը, որն իրականացվում է տնտեսական գործունեության 

նորմատիվների և վարկային կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգերի 

սահմանմամբ: Դա նշանակում է, որ հնարավոր են պետական կարգավորման հետ կապված 

փոփոխություններ, որոնք կարող են էապես ազդել Կազմակերպության գործառնությունների վրա 

և անգամ բացասաբար ազդել ֆինանսական ցուցանիշների վրա: Կազմակերպությունը գործում է 

ՀՀ տնտեսության ամենավերահսկվող հատվածներից մեկում: 

 Մրցակցային ռիսկ, որն առաջանում է ՀՀ ֆինանսական, մասնավորապես վարկային 

ծառայությունների շուկայում անընդհատ սրվող մրցակցության պայմաններում: ՀՀ -ում 

վարկային ծառայությունների շուկան խիստ մրցակցային է, շուկայում գործում են նաև արտերկրի 

վարկային կազմակերպությունների դուստր կառույցները, որոնք ունեն հզոր ֆինանսական 

կարողություններ և անկայուն իրավիճակներում ֆինանսական ներարկումներ ստանալու մեծ 

հնարավորություններ, առաջավոր և փորձարկված տեխնոլոգիաներ, որի շնորհիվ նրանք ունեն 

պոտենցիալ առավելություններ ստանալու հավակնություն: Կազմակերպությունը, իր 

մրցակցային դիրքերն ամրապնդելու առումով, հետևողականորեն առաջնորդվում է 

կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներով, իրականացնում է իր կառավարման համակարգի 

ինստիտուցիոնալ համակարգված բարեփոխումներ, ներդնում է վարկավորման ինովացիոն 

առաջավոր տեխնոլոգիաներ, բարձրացնում է մատուցվող սպասարկումների որակը և 

մատչելիությունը: 

 Կադրերի հոսունության ռիսկ, որն իրենից ներկայացնում է մրցունակ կադրերի 

աշխատանքից ազատման դեպքում Կազմակերպության վնասներ կրելու հավանականությունը: 

Բարձրորակ մասնագետների առկայությունը Կազմակերպության աշխատակազմում շատ 

կարևոր է մրցունակ լինելու և պլանավորված աշխատանքների արդյունավետ իրականացման 

համար: Նման մասնագետների նկատմամբ մեծ պահանջարկի պատճառով՝ առաջանում է նաև 

կադրերի հոսունության ռիսկ, որի ազդեցությունը չեզոքացնելու նպատակով՝ Կազմակերպության 

ղեկավարությունը նպատակային և հետևողական միջոցառումներ է իրականացնում 

աշխատողների որակավորման բարձրացման, նյութական խրախուսման և սոցիալական 
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ապահովման խնդիրների բարելավման ուղղությամբ: Ձևավորված պրակտիկայի համաձայն՝ 

տարին մեկ անգամ նախատեսվում է իրականացնել աշխատավարձերի վերանայում։ 

Կազմակերպության Խորհրդի կողմից հաստատվել է աշխատակիցների վարձատրության 

հաշվարկման և վճարման կարգը յուրաքանչյուր ստորաբաժանման գծով՝ լրավճար, 

պարգևավճար, հաստիքավճար։ Կազմակերպվում են ներքին վերապատրաստումներ: 

Յուրաքնաչյուր ստորաբաժանումում ունի իր վերապատրաստման տեղական կետը: 

Կազմակերպվում են անգլերենի դասընթացներ՝ անվճար:  

 Վարկային ռիսկ, որին Կազմակերպության գործունեությունը ենթարկվում է՝ կապված 

գործընկերոջ վարկունակության, վարկառուի կողմից պարտավորության չկատարելու կամ 

մասնակի կատարելու հետ, որոնք Կազմակերպությանը կարող են կորուստներ պատճառել: 

Վարկային ռիսկերի արդյունավետ կառավարման նպատակով Թողարկողը կարևորում է 

վարկային պորտֆելի դիվերսիֆիկացիան, հսկողություն սահմանում տարբեր տեսակի 

կենտրոնացումների վրա, վարկավորելիս որպես ապահովվածություն նախապատվություն է 

տալիս վարկառուի վարկունակությանը և վճարունակությանը: 

 Կազմակերպության հիմնական գործունեությունը միկրովարկերի տրամադրումն է: 

Համապատասխանաբար, վարկային ռիսկը մեծագույն կարևորություն ունի 

միկրոֆինանսավորման կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման մեջ: Զգալի 

ֆինանսական վնասներից խուսափելու համար Կազմակերպությունը կիրառում է տարբեր 

մեթոդներ վարկային ռիսկերը որոշելու և արդյունավետորեն կառավարելու նպատակով: 

Ռիսկերի կառավարումը և մոնիտորինգն իրականացվում է սահմանված լիազորությունների 

շրջանակներում: Այս գործընթացներն իրականացվում են Կազմակերպության Վարկային 

վարչության և Խորհրդի կողմից: Առօրյա ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է լիազորված 

ստորաբաժանումների կողմից: 

 Կազմակերպության վարկային քաղաքականությունը սահմանված է Վարկային 

ձեռնարկում, որտեղ հստակ սահմանված են բոլոր առնչվող ընթացակարգերը և պահանջները՝ 

համապատասխան վերահսկողական մեխանիզմների հետ մեկտեղ, ներառյալ վարկի 

տրամադրումը, չվճարված վարկերի մոնիտորինգը, ժամկետանց վարկերի հետ աշխատելու 

գործընթացը և այլն: Վարկային կոմիտեն վերլուծող մարմին է, որը պատասխանատու է վարկային 

հայտերում ամփոփված տեղեկատվությունը վերլուծելու և վարկային ռիսկերը հնարավորինս 

նվազեցնելու համար: Վարկային կոմիտեն Կազմակերպության ներսում անկախ մարմին է, որը 

լիազորված է կայացնելու վերջնական որոշում վարկային հայտը ֆինանսավորելու կամ մերժելու 

վերաբերյալ: 

 Կազմակերպությունը բաշխում է վարկային ռիսկի մակարդակը՝ սահմանափակելով մեկ 

վարկառուի գծով կամ վարկառուների խմբի գծով: Վարկային ռիսկի սահմանաչափերն ըստ 

վարկառուի և ըստ վարկատեսակի հաստատում է Խորհուրդը և Կազմակերպության Գործադիր 

մարմինը: Փաստացի ռիսկերի համապատասխանությունը սահմանաչափերին հսկվում է 

օրական կտրվածքով՝ Կազմակերպության կողմից սահմանված վարկային սահմանաչափերի և 
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վարկունակության ուղեցույցների խախտումը բացառելու համար: Ըստ 

նպատակահարմարության և վարկերի մեծ մասի դեպքերում, Կազմակերպությունն ընդունում է 

գրավ կամ անձնական երաշխավորություն: Վարկերի զգալի մասն անհատական են, որտեղ 

որպես ապահովության միջոց հանդես են գալիս երաշխավորությունները: Այսպիսի ռիսկերը 

մոնիթորինգի են ենթարկվում շարունակական հիմունքով և ենթակա են տարեկան կամ ավելի 

հաճախակի վերանայումների: Վերանայված պայմաններով վարկերն իրենցից ներկայացնում են 

վարկեր, որոնք վերակառուցվել են՝ վարկառուի ֆինանսական դրության վատթարացման 

արդյունքում: Կազմակերպությունը կատարում է զիջումներ, որոնք այլապես չէր դիտարկի:  

 Կազմակերպության վարկային ռիսկի առավելագույն չափը զգալիորեն տատանվում է և 

կախված է անհատական ռիսկերից, ինչպես նաև ընդհանուր շուկայական տնտեսության 

ռիսկերից: Հաշվեկշռային ֆինանսական ակտիվների գծով առավելագույն ռիսկը հավասար է այդ 

ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին՝ նախքան որևէ հաշվանցում կամ գրավի ազդեցություն 

հաշվի առնելը: Կազմակերպությունը սկզբունքորեն կիրառում է ռիսկերի կառավարման միևնույն 

քաղաքականությունը հաշվեկշռային և հետ հաշվեկշռային ռիսկերի համար: 

Կազմակերպությունում մշակվել է վարկառուի գնահատման կենտրոնացված մոտեցում՝ փոքր և 

միջին ձեռնարկատիրական գործունեությունները գնահատելու և դրանց վարկավորման 

վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու նպատակով: Այդ մոտեցումը ենթադրում է ստանդարտ 

վարկատեսակների հաստատում գլխամասային գրասենյակի կողմից՝ ելնելով վարկառուների 

արդյունավետության հիմնական ցուցանիշներից՝ վարկային պատմությունից, ֆինանսական 

վիճակից, վարկառուների հետ հարաբերություններից, կառավարման որակից, նպատակային 

օգտագործումից, գրավից և այլն:  

Ստորև ներկայացավում է վարկային ռիսկին ֆինանսական ակտիվների 

ենթարկվածության առավելագույն չափը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ։   

  

    31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 2,015,248 1,784,782 1,389,657 

Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ 
        

Հաճախորդներին տրամադրված վարկեր 34,962,879 27,621,788 22,641,666 

Ընդամենը  36,978,127 29,406,570 24,031,323 

  

Առևտրային և գյուղատնտեսական վարկեր 

Ժամկետանց պորտֆել 23,469 20,078 46,610 
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Ոչ ժամկետանց 3,531,252 2,158,964 1,556,948 

1-90 օր ժամկետանց 23,469 18,110 46,610 

91-180 ժամկետանց   1,968   

181-270 ժամկետանց       

271 օր ու ավել ժամկետանց       

Ընամենը  3,554,721 2,179,042 1,603,558 

  

Հիփոթեքային վարկեր 

Ժամկետանց պորտֆել 183,408 23,102 10,901 

Ոչ ժամկետանց 4,494,747 4,140,262 2,779,926 

1-90 օր ժամկետանց 114,382 8,080 10,265 

91-180 ժամկետանց 65,109 14,571   

181-270 ժամկետանց 3,917 450 636 

271 օր ու ավել ժամկետանց       

Ընամենը  4,678,155 4,163,364 2,790,827 

  
        

Սպառողական վարկեր 

Ժամկետանց պորտֆել 3,363,118 3,653,673 3,154,282 

Ոչ ժամկետանց 23,366,885 17,625,709 15,092,999 

1-90 օր ժամկետանց 3,085,465 3,300,194 2,840,072 

91-180 ժամկետանց 268,581 346,653 284,745 

181-270 ժամկետանց 9,073 6,826 29,465 

271 օր ու ավել ժամկետանց       

Ընամենը  26,730,003 21,279,382 18,247,281 
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Այլ դադարեցված վարկեր         

Ժամկետանց պորտֆել 0 0 0 

Ոչ ժամկետանց       

1-90 օր ժամկետանց       

91-180 ժամկետանց       

181-270 ժամկետանց       

271 օր ու ավել ժամկետանց       

Ընամենը  0 0 0 

Ընդամենը ժամկետանց կամ արժեզրկված վարկեր, որից 3,569,996 3,696,852 3,211,793 

ոսկու գրավով ապահովված 3,347,187 3,609,071 3,125,637 

Ժամկետանց պորտֆել /առանց ոսկու ապահովվածությամբ 222,809 87,781 86,156 

Ընդամենը վարկեր, որից 34,962,879 27,621,788 22,641,666 

ոսկու գրավով ապահովված 24,104,705 21,583,194 17,826,863 

Խնդրահարույց վարկեր/ Վարկային պորտֆել 10.21% 13.38% 14.19% 

  

Իրացվելիության ռիսկ, որը կապված է Կազմակերպության ֆինանսական 

պարտավորությունները ժամանակին մարելու կարողությամբ նորմալ և սթրեսային 

իրավիճակներում: Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է ակտիվների և պարտավորությունների 

ժամկետայնության անհամապատասխանության դեպքում: Ակտիվների և 

պարտավորությունների ժամկետայնության և տոկոսադրույքների համապատասխանությունը 

և/կամ վերահսկվող անհամապատասխանությունը հանդիսանում է իրացվելիության 

կառավարման էական գործոն: Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության ոչ 

ամբողջական համապատասխանությունը բնական է ֆինանսական կազմակերպությունների 

համար պայմանավորված իրականացվող գործարքների տարաբնույթությամբ և ժամկետների 

անորոշությամբ: Անհամապատասխանությունը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել 

շահութաբերությունը, սակայն կարող է նաև մեծացնել վնասներ կրելու ռիսկը: 

 Կազմակերպության իրացվելիությունը գտնվում է տնօրինության ուշադրության 

կենտրոնում, որը վերահսկում է Կազմակերպության իրացվելիության ռիսկերը 

ժամկետայնության վերլուծության միջոցով: Կազմակերպության դրամական հոսքերն իրենցից 

ներկայացնում են միայն երկարաժամկետ, կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ժամկետային 
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փոխառություններ, ինչպես նաև դրամական միջոցների կարճաժամկետ ներգրավումներ ՀՀ 

բանկերից:  

Ստորև ներկայացված է կազմակերպության ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետային 

կառուցվածքը 2019թ․ դեկտեմբերի 31 դրությամբ։   

  

Հազ. ՀՀ դրամ 

 

	 Մարման ժամանակահատվածը 

  
Ցպահանջ և 

մինչև 1ամիս 
1-3 ամիս 

3-12 

ամիս 
1- 3 

տարի 
 3 տարուց 

ավել  

 

Անժամկե

տ  

Ժամկետ

անց 
Ընդամենը 

Ակտիվներ 
                 

2,383,029  

                         

403,820  

                        

2,778,855  

      

24,650,763  
       4,656,281.9 

         

1,289.40  

              

3,575,153  

       

38,449,192  

Պարտավորություն

ներ 

                    

375,827  

                         

2,271,300  

                        

5,964,269  

        

2,694,708  
      17,350,244.6                    -    

                      

-    

      

28,656,348  

Ակտիվների և 

պարտավորություն

ների կուտակային 

իրացվելիության 

տարբերություն 

(GAP) 

                 

2,007,202  

                         

(1,867,480) 

                        

(3,185,413) 

      

21,956,055  

    

(12,693,962.7) 

         

1,289.40  

              

3,575,153  

        

9,792,844  

  

Տոկոսադրույքի ռիսկ, որը ֆինանսական գործիքների արժեքի փոփոխության ռիսկն է 

տոկոսադրույքների փոփոխությունների արդյունքում, որն էլ իր հերթին կարող է ազդել 

Կազմակերպության զուտ շահույթի վրա: Շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխությունը 

կարող է ազդել Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և դրամական միջոցների հոսքերի 

վրա: Նման տատանումները կարող են ավելացնել տոկոսային մարժան, սակայն կարող են նաև 

այն նվազեցնել կամ հանգեցնել վնասների՝ տոկոսադրույքների անսպասելի փոփոխության 

դեպքում: 

 Կազմակերպությունը կառավարում է իրական արժեքով տոկոսադրույքի ռիսկը՝ 

պարբերաբար գնահատելով պոտենցիալ կորուստները, որոնք կարող են առաջանալ շուկայական 

պայմանների անբարենպաստ փոփոխություններից: Կազմակերպության ղեկավարությունն 

իրականացնում է Կազմակերպության ընթացիկ ֆինանսական գործունեության մոնիթորինգ, 

գնահատում է Կազմակերպության իրական արժեքով տոկոսադրույքի փոփոխությունների 

զգայունությունը և դրա ազդեցությունը Կազմակերպության շահութաբերության վրա: 

Զգայունության վերլուծություններն իրականացվում են՝ հիմք ընդունելով հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ոչ ածանցյալ գործիքների գծով տոկոսադրույքի ռիսկը: 

Սողացող տոկոսադրույքով պարտավորությունների համար վերլուծությունները պատրաստվում 
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են՝ ենթադրելով, որ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ չմարված պարտավորության 

գումարն այդպիսին է եղել ամբողջ տարվա ընթացքում:  

 Արտարժութային ռիսկ, որը արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքով 

ֆինանսական գործիքների արժեքի տատանման ռիսկն է: Արտարժույթի ռիսկն առաջանում է, երբ 

արտարժույթով արտահայտված փաստացի կամ կանխատեսված ակտիվները գերազանցում են 

կամ պակաս են նույն արտարժույթով արտահայտված պարտավորություններից: 

 Կազմակերպությունը կիրառում է արտարժութային ռիսկի կառավարման հետևյալ 

սկզբունքները.  

 Կազմակերպությունը ձգտում է միանգամից փակել արտարժութային դիրքերը և զերծ 

մնալ սպեկուլյատիվ գործառնություններից: 

 Կազմակերպությունն արտարժութային շուկաներում չի բացում սպեկուլյատիվ 

դիրքեր: Ածանցյալ գործիքները կարող են օգտագործվել միայն հեջավորման 

նպատակով՝ փակելու դիրքը: 

 Կազմակերպությունը ձգտում է համապատասխանեցնել ակտիվների և 

պարտավորությունների արժույթներն ինչպես գումարներով, այնպես էլ 

ժամկետներով՝ պաշտպանված լինելու համար փոխարժեքային տատանումներից: 

 Կազմակերպությունը վերահսկում է արտարժութային դիրքն օրական: 

 Կազմակերպության Գանձապետարանը վերահսկում է արտարժույթի ռիսկը՝ 

կառավարելով արժութային բաց դիրքն ԱՄՆ դոլարի արժեզրկման և այլ մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների գնահատումների հիման վրա, ինչը Կազմակերպությանը հնարավորություն է 

տալիս նվազագույնի հասցնել վնասներն ազգային արժույթի նկատմամբ փոխարժեքի զգալի 

տատանումներից:   

Ստորև ներկայացված են ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների 

կառուցվածքը ըստ արտարժույթի։   

  

Հազ. ՀՀ դրամ 

  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

	ԱՄՆ դոլար 

Ակտիվներ  

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ                 668,361.77  
                       

533,200.90  
                         514,753.00  

Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ, 

թղթակցային հաշիվներ 
                 282,179.71  

                       

456,559.62  
                          60,897.48  

Հաճախորդներին տրամադրված վարկեր             7,909,960.00  
                    

6,362,609.00  
                      4,272,815.00  
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Ընդամենը ակտիվներ             8,860,501.48  
                     

7,352,369.52  
                    4,848,465.48  

Պարտավորություններ 

Վարկեր, փոխառություններ, պարտատոմսեր               9,773,411.00  
                     

7,183,782.00  
                      4,944,460.00  

Ընդամենը պարտավորություններ             9,773,469.00  
                     

7,183,782.00  
                     4,944,460.00  

Զուտ դիրք                (912,967.52) 
                        

168,587.52  
                         (95,994.52) 

 

 Գործընկերոջ ռիսկ, որի սահմանաչափն իրենից ներկայացնում է մեկ գործընկերոջ գծով 

ռիսկի առավելագույն չափը, որը Կազմակերպությունը կարող է ունենալ:  

 Կազմակերպությունը ձգտում է նվազեցնել գործընկերոջ ռիսկը՝ 

 սահմանափակելով գործընկերների ցանկը կառավարելի քանակով, 

 կիրառելով գործընկերների հաստատման հիմնավոր գործընթաց մինչև ցանկացած 

նոր գործընկերոջ հետ որևէ գործառնության կնքումը,   

 սահմանափակելով Կազմակերպության ռիսկը մեկ գործընկերոջ կամ գործընկերների 

խմբի նկատմամբ:  

 Գործառնական ռիսկ, որը այն հնարավոր կորուստների ռիսկն է, որը կառաջանա 

համակարգերի թերություններից, մարդկային սխալից, կեղծիքից կամ արտաքին միջավայրի 

իրադարձություններից: Երբ վերահսկողությանը չի հաջողվում կատարել իր գործառույթները, 

գործառնական ռիսկերը կարող են վնասել Կազմակերպության հեղինակությանը, ունենալ 

իրավական կամ կանոնակարգող հետևանքներ, կամ հանգեցնել ֆինանսական կորուստների: 

Կազմակերպությունը չի կարող ակնկալել, որ կբացառի բոլոր գործառնական ռիսկերը, սակայն 

ջանքեր է ձեռնարկում կառավարելու դրանք, ինչպես վերահսկողական հայեցակարգի, այնպես էլ 

հնարավոր ռիսկերի մոնիթորինգի և դրանց հակազդման միջոցով: 

 Վերահսկողությունը ներառում է պարտականությունների արդյունավետ տարանջատում, 

մուտքի հասանելիության, լիազորման և համադրման ընթացակարգեր, աշխատակազմի 

կրթության և գնահատման գործընթացներ: 

 Կազմակերպվում են անգլերենի անվճար դասընթացներ: Կազմակերպությունը 

յուրաքանչյուր ստորաբաժանումում ունի վերապատրաստման պատասխանատու, ով 

կազմակերպում է վերապատրաստումներ տվյալ ստորաբաժանման համար: 

Կազմակերպությունն օգտվում է նաև ինստիտուցիոնալ վերապատրաստում իրականացնող 

կազմակերպությունների ծառայություններից: Գործում է Կազմակերպության Խորհրդի կողմից 

հաստատված վարձատրության հաշվարկման և վճարման կարգ, որը՝ ըստ ստորաբաժանման, 

յուրաքանչյուր հաստիքի համար նախատեսում է լրավճար, պարգևավճար և հաստիքավճար: 

Ավելին, նախատեսվում է տարին մեկ անգամ աշխատավարձի վերանայում: Գիտակցելով վերը 

նշված ռիսկերը, մշտապես գնահատելով գործունեության միջավայրի փոփոխությունները և 
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դրանցով պայմանավորված մարտահրավերները՝ Կազմակերպությունը պատրաստ է 

իրականացնել այլընտրանքային ռազմավարություններ՝ նպատակ ունենալով ապահովել 

ծրագրավորված ակտիվապասիվային և եկամտային ցուցանիշների կատարումը: 

Պոտենցիալ ներդրողների կողմից Կազմակերպության իրացվելիության մասին 

գնահատական տալու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն կարող է հանդիսանալ նաև 

ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների գործունեության վերահսկման նպատակով ՀՀ 

ԿԲ կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվների մասով Կազմակերպության ցուցանիշների 

մակարդակը, որը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում. 

 
Նորմատիվի անվանումը ՀՀ ԿԲ-ի 

սահմանած 

նորմատիվի 

նվազագույն 

սահմանաչափ 

Նորմատիվի 

փաստացի 

մեծություն 

31.12.2018թ. 

Նորմատիվի փաստացի 

մեծություն 

31.12.2019թ. 

Նորմատիվի 

փաստացի 

մեծություն 

29.02.2020թ. 

Կանոնադրական կապիտալի նվազագույն 

չափը (մլն. դրամ) 

150 3000 7000 7000 

Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը 

(մլն. դրամ) 

150 4,643.8 6,859.4 7,653.9 

Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված 

ակտիվների գումարների միջև նվազագույն 

հարաբերակցությունը (Ն1 նորմատիվ) 

10% 14.46% 18.14% 21.6% 

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավե-լագույն 

չափը (Ն3 նորմատիվ) 

25% 3.74% 19.34% 18.9% 

 

 

16. Տեղեկատվություն Թողարկողի մասին 

 

Թողարկողի լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝ 
 
հայերեն՝ «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ 

բաժնետիրական ընկերություն,  

ռուսերեն՝ «Фаст Кредит Капитал» Универсальная Кредитная Организация Закрытое Акционерное 

Общество, 

անգլերեն՝ “Fast Credit Capital” Universal Credit Organization Closed Joint Stock Company 
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Թողարկողի կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝ 
հայերեն՝ «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ,  

ռուսերեն՝ «Фаст Кредит Капитал» УКО ЗАО, 

անգլերեն՝  “Fast Credit Capital” UCO CJSC,  

Թողարկողի պետական գրանցման վայրն է՝ 

Ընկերությունը գրանցված է ԿԲ-ում, գրանցման համարը՝ 37 

Թողարկողի գտնվելու վայրն է՝ 

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք- Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 32/6 

Կապի միջոցները՝ 

հեռ.՝ (+ 374 10) 510 000, 

էլ. փոստ՝ dealing@fcc.am 

ինտերնետային կայք՝ www.fastcredit.am 

Թողարկողի հիմնադրման երկիրը՝ 
Հայաստանի Հանրապետություն:  

  

Թողարկողի կողմից գրանցված ապրանքային նշանը՝  

 

Թողարկողի պատմությունը՝  

 Կազմակերպությունը գրանցվել է 2011թ. հոկտեմբերի 14-ին ԿԲ-ի կողմից N266 Ա 

որոշմամբ, թիվ 129 գրանցման վկայականով և հանդիսանում է փակ բաժնետիրական 

ընկերություն՝ գործելով ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում: 

 Այն ստեղծվել է մանր և միջին ձեռնարկություններին, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց 

վարկեր և փոխառություններ տրամադրելու նպատակով: 

Կազմակերպությունը այժմ հանդիսանում է ՀՀ խոշորագույն և առաջատար վարկային 

կազմակերպություններից մեկը՝ ունենալով 130,000 մշտական ակտիվ 
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հաճախորդներ։Ներկայումս այն ունի 11 մասնաճյուղ Երևանում և 13 մասնաճյուղ՝ ՀՀ տարբեր 

մարզերում:   

  

17. Բիզնեսի նկարագիրը 

 

 2019 թվականի արդյունքների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ 

Կազմակերպությունն որոշ ցուցանիշներվ առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում վարկային 

կազմակերպությունների մեջ: 

 Կազմակերպությունը աշխատում է շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ աշխատանքային ռեժիմով, 

ինչը շատ հարմար է իր հաճախորդների համար: Որպես նորարարություն հարկ է նշել, որ 

Կազմակերպությունը աշխատում է իր սեփական FC Bank ծրագրով, ինչպես նաև ունի շատ 

հարմար հավելված հեռախոսների համար: 

 Հարկ է նշել, որ ոչ լոմբարդային վարկերը չունեն որևէ թաքնված վճարներ, իսկ անշարժ և 

շարժական գույքի գնահատման ծախսերը կազմակերությունը վերցնում է իր վրա: 

  
 
Հիմնական գործունեությունը 
 
 Թողարկողն իրականացնում է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով, 

այլ իրավական ակտերով և իր Կանոնադրությամբ սահմանված ֆինանսական 

գործառնություններ: 

 Կազմակերպությունը կարող է իրավաբանական անձանցից, իր մասնակիցներից, անհատ 

ձեռնարկատերերից, ՀՀ-ից և համայնքներից, այլ պետություններից, միջազգային 

կազմակերպություններից ներգրավել փոխառություններ և կնքել նմանատիպ գործարքներ: 

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղվածությունը վարկերի տրամադրումն է, 

որոնք էլ ձգտում է հասանելի դարձնել տնտեսության տարբեր հատվածների, ինչպես նաև 

հասարակության լայն շրջանակների համար: Կազմակերպությունը, որպես հիմնական 

գործունեություն, ձեռնարկատիրական, գյուղատնտեսական և սպառողական վարկեր է 

տրամադրում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց:  

  

Կազմակերպությունը ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում կարող է՝  

 

 ա) իրավաբանական անձանցից, իրենց մասնակիցներից, ՀՀ-ից և համայնքներից, այլ 

պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից ներգրավել փոխառություններ և կնքել 

նմանատիպ գործարքներ,  
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 բ) տրամադրել վարկեր, փոխառություններ, իրականացնել պարտքի կամ առևտրային 

գործարքների ֆինանսավորում, ինչպես նաև ՀՀ օրենքով չարգելված եղանակով ներգրավել 

փոխառություններ, այդ թվում հրապարակային օֆերտայի միջոցով,  

 գ) տրամադրել երաշխիքներ,  

 դ) թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել արժեթղթեր, կատարել նման այլ գործառնություններ,  

 ե) մատուցել վարկային կազմակերպության գործունեության հետ կապված 

վճարահաշվարկային ծառայություններ,  

 զ) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, կառավարել 

այլ անձանց ներդրումները, իրականացնել հավատարմագրային (լիազորագրային) կառավարում, 

պետական պարտատոմսերի շուկայում իրականացնել մասնագիտացված գործունեություն 

(դիլերային, բրոքերային, գործակալական, ենթապահառուական),  

 է) գնել, վաճառել և կառավարել թանկարժեք մետաղների բանկային (ստանդարտացված) 

ձուլակտորներ և մետաղադրամ,  

 ը) գնել և վաճառել արտարժույթ, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ եղանակով, այդ 

թվում՝ կնքել դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսներ, օպցիոններ և նման այլ գործարքներ,  

 թ) իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ),  

 ժ) ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, արժեթղթեր, 

փաստաթղթեր և այլ արժեքներ,  

 ժա) մատուցել ֆինանսական խորհրդատվություն,  

 ժբ) ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական 

համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ ստացման գործունեություն, 

 ժգ) ԿԲ-ի համաձայնությամբ իրականացնել վարկային կազմակերպություններին բնորոշ 

միջազգային պրակտիկայում ընդունված գործառնություններ: 

 

 Կազմակերպության կողմից պլանավորվում է իրականացնել  ծրագրային վարկերի 

տրամադրում: Վերջին տարվա ընթացքում Կազմակերպությունը առաջ է բերել երկու հատ նոր 

վարկային պրոդուկտ: Կազմակերպությունը փորձում է կիրառել ավտոմատացված 

համակարգեր, որը գործում է ոսկով ապահովված վարկերի դեպքում: 2011թ-ից ի վեր ունեցած 

բազայի վերլուծության հիման վրա մշակվում է սքորինգ (գնահատման) բազա:  

 Կազմակերպությունում իրականացվում է հաճախորդների գրադացիա և ըստ այդմ՝ 

համապատասխան ծառայությունների արտոնությունների սահմանում: Նախատեսվում է 

ընդլայնել ՓՄՁ պորտֆելը /առանց գրավի ապահովմամբ: 

 

 
Հիմնական շուկաները 
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 ՀՀ ֆինանսական շուկայում կազմակերպությունը առանձնանում է միկրոֆինանսական 

ծառայությունների լայն մատուցմամբ, նպատակ հետապնդելով՝ նպաստելու միկրո, մանր և միջին 

ձեռնարկատիրության զարգացմանը, հատկապես գյուղական վայրերում` վարկեր, 

փոխառություններ տրամադրելու և օրենսդրությամբ սահմանված այլ ծառայություններ 

մատուցելու միջոցով, ինչպես նաև սպառողական վարկավորման զարգացմանը: 

Կազմակերպությունը փորձում է հասանելի դարձնել ֆինանսական ծառայությունները 

հասարակության տարբեր խավերին, և նույնիսկ նրանց, ովքեր մինչ օրս հնարավորություն չեն 

ունեցել ստանալ այդ ծառայություններն այլ բանկերից և վարկային կազմակերպություններից:  

 Ընդհանուր համակարգում թողարկողը մասնավոր վարկային կազմակերպությունների 

միջև առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում մի շարք ցուցանիշների համաձայն:   

 Թողարկողի դիրքն այլ վարկային կազմակերպությունների համեմատ 31.12.2019թ. 

դրությամբ հետևյալն է. 2 
 Ակտիվներ Վարկային 

ներդրումներ 

Պարտավոր

ություններ 

Ընդհանու

ր 

կապիտալ 

Թողարկված 

պարտատոմս

երով 

ներգրավված 

միջոցներ 

Զուտ 

շահույթ 

Ակտիվների 

շահութաբե

րություն 

(ROA) 

Կապիտալի 

շահութաբե 

րություն 

(ROE) 

Հազար 

ՀՀ դրամ 

38,449,192 34,962,879 28,656,348 9,792,844 599,148 

1,149,598 3.4% 15.9% 

Տեղը 

շուկայում 

1-ին տեղ 1-ին տեղ 1-րդ տեղ 4-րդ տեղ 3-րդ տեղ 1-ին տեղ 7-րդ տեղ 3-րդ տեղ 

 

 Աղյուսակից երևում է, որ թողարկողը հիմնական ֆինանսական ցուցանիշներով ամուր 

տեղ է զբաղեցնում առաջին հնգյակում, իսկ որոշ ցուցանիշներով նույնիսկ առաջին եռյակում:  

 Թողարկողի իրական դիրքը գնահատելու համար հաշվարկին չեն մասնակցել ԿԲ-ի 

կողմից վերաֆինանսավորում իրականացնող՝ «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» և 

«Բնակարան երիտասարդներին» վարկային կազմակերպությունները, ինչպես նաև «Էքսպորտ 

ֆայնենս» վարկային կազմակերպությունը: 

 

 18. Թողարկողի կառուցվածքը   

 Կազմակերպությունը չի հանդիսանում ոչ մի ընկերության դուստր կամ կախյալ 

ընկերություն, ինչպես նաև չունի դուստր կամ կախյալ ընկերություն։  

 
2  Տեղը շուկայում դիրքորոշելիս հաշվի չեն առնվել  Ազգային Հիփոթեքային ՎՎԿ ՓԲԸ,  Բնակարան Երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ,  Էքսպորտ 

Ֆայնենս ՈՒՎԿ ՓԲԸ ցուցանիշները։ 
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 Հարկ է նշել, որ Կազմակերպության բաժնետերերն ունեն բաժնեմասեր հետևյալ 

կազմակերպություններում, յուրաքանչյուրը 50% (բացառությամբ հատուկ նշվածների):  
  

Կազմակերպության անվանում 

 

 «Բադալյան Եղբայրներ» ՍՊԸ / Badalyan Eghbairner LLC/ 

 Հին Նորք ՓԲԸ / Hin Norq CJSC/ 

 Գետառ Բիզնեսս Կենտրոն ՍՊԸ /Getar Business Centre/ 

 Հին Նորք Բիզնես Կենտրոն ՓԲԸ / Hin Norq Business Centre/ 

 Վահագն Բադալյան Բարեգործական Հիմնադրամ ՀԿ / Vahagn Badalyan Charitable 

Foundation NGO/ 

 Կիբերսպորտի Համահայկական Ֆեդերացիա ՀԿ / Panarmenian  

Cybersport Federation NGO/ 

 Կովկաս Ագրո ՍՊԸ / Kovkas Agro LLC)/ /Վահե Բադալյան 100%/ 

 Վբեթ ՍՊԸ / Vbet LLC/ 

 ԷֆՍի Կապիտալ (Մալթա) Լիմիթիդ / FC Capital (Malta) Limited/ 

 Ֆասթ Թոքեն Լիմիթիդ / Fasttoken Limited/ 

 ԷֆՍի Նեթվորք Լիմիթիդ / FC Network Limited/ 

 ԷսՍի Հոլդինգ Լիմիթիդ / S.C. Holding Limited/ 

 Ռադոն ՍՊԸ / Radon B.V./ 

 ԷսՍի ԱյՓի Լիմիթիդ /SC IP Limited/ 

 «Ֆասթ Շիֆթ» ՍՊԸ 

 FC Capital LIMITED 

 FJewellery LIMITED 

 Էն Էռ Էռ ՓԲԸ /Վիգեն Բադալյան 100%/ 

 Վիվառո գրուպ ՍՊԸ 

 

19. Զարգացման վերջին միտումները 

 

Տնտեսության ներքին և արտաքին հատվածներում ընթացող զարգացումներով 

պայմանավորված Կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագները 

պարբերաբար վերանայվում են՝ նպաստելով վերջիններիս մրցունակության բարձրացմանը և 

մատչելիության ապահովմանը: 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացվում է Թողարկողի ակտիվապասիվային 

հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն, որը ողջամիտ ներդրողը կկարևորեր 

ներդրումային որոշումներ կայացնելիս:  
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Թողարկողի գործունեության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ իմանալու 

համար ներդրողը կարող է ծանոթանալ Կազմակերպության տարեկան և միջանկյալ 

հաշվետվություններին, որոնք տեղադրված են Թողարկողի պաշտոնական ինտերնետային կայքի 

www.fastcredit.am «Հաշվետվություններ» բաժնում: 

 

 

20. Թողարկողի կառավարման մարմինները 

 

Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են՝ 

1. Ընդհանուր ժողով, 

2. Խորհուրդ, 

3. Վարչություն, 

4. Գործադիր տնօրեն: 

  

 

Միջոցների ներգրավում 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Վարկեր բանկերից և ֆինանսական hաստատություններից 8,753,592 5,541,195 4,539,471 

Ստորադաս փոխառություններ 0 0 0 

Պարտավորություն հետգնման պայմանագրերի գծով 0 0 0 

 
        

Միջոցների տեղաբաշխում 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 34,962,879 27,621,788 22,641,666 

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ 0 0 0 
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20.1 Ընդհանուր ժողովը 

 

20.1.1 Ընդհանուր ժողովը Կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: 

20.1.2 Տարեկան ժողովը գումարվում է ոչ ուշ, քան ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ վեց 

ամսվա ընթացքում: 

20.1.3 Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: Արտահերթ 

ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար: 

20.1.4 Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման կարգը, վարման կարգի մասին 

որոշումներ ընդունելու կարգը սահմանվում են Ընդհանուր ժողովի հաստատած ներքին 

փաստաթղթերով: 
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20.1.5 Ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասություններն են՝ 

 ա) Կազմակերպության կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և 

լրացումների կատարումը, կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ, 

 բ) Կազմակերպության վերակազմակերպումը, 

 գ) Կազմակերպության լուծարումը, 

 դ) ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարման 

հանձնաժողովի նշանակումը, 

 ե) խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց 

լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, 

զ) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը, 

 է) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 

տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը, 

 ը) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր 

քանակի կրճատման նպատակով Կազմակերպության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 

ձեռքբերման, ինչպես նաև Կազմակերպության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված 

բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը, 

 թ) Կազմակերպության գործադիր մարմնի ձևավորումը, նրա լիազորությունների 

վաղաժամկետ դադարեցումը, 

 ժ) Կազմակերպության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) 

ընտրությունը և նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, 

 ժա) Կազմակերպության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը, 

 ժբ) Կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական 

հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման 

հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և 

տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը, 

 ժգ) Կազմակերպության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող 

Կազմակերպության այլ արժեթղթերի Կազմակերպության բաժնետերերի նախապատվության 

իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը, 

 ժդ) Ընդհանուր ժողովի վարման կարգը, 

 ժե) հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը, 

 ժզ) Կազմակերպության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի 

հաղորդման ձևի որոշումը, 

 ժէ) բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը, 

 ժը) գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ �Բաժնետիրական 

ընկերությունների մասին� ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում, 

 ժթ) գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ �Բաժնետիրական 

ընկերությունների մասին� ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում, 



 

ԱԶԴԱԳԻՐ   

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող 

կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

 

59 
 

 ի) Կազմակերպության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը՝ 

օրենքով նախատեսված դեպքերում, 

 իա) Կազմակերպության ղեկավար պաշտոնատար անձանց (խորհրդի նախագահի, 

անդամների և Գործադիր տնօրենի) աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը, 

 իբ) դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, 

 իգ) դուստր և կախյալ ընկերություններին մասնակցությունը, 

 իդ) հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ 

միությունների հիմնադրումը, 

 իե) հոլդինգային ընկերություններում, առևտրային կազմակերպությունների այլ 

միություններում մասնակցությունը, 

 իզ) օրենքով և կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը: 

20.1.6. 20.1.5 կետում թվարկված հարցերով որոշումների ընդունումը վերապահվում է Ընդհանուր 

ժողովի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել Կազմակերպության Գործադիր 

տնօրենին, գլխավոր հաշվապահին կամ այլ անձի: 

20.1.7. Ժողովի որոշմամբ 20.1.5 կետի �իգ� և �իե� ենթակետերով սահմանված հարցերով 

որոշումների ընդունումը կարող է փոխանցվել Ընկերության գործադիր մարմնին, իսկ �է�, �թ�, 

�ի� և �իբ-իե� ենթակետերով սահմանված հարցերով` խորհրդին: 

20.1.8. Ընդհանուր Ժողովն իրավասու է (քվորում ունի), եթե ժողովի մասնակիցների գրանցման 

ավարտի պահին գրանցվել են Կազմակերպության բաժնետերերը (նրանց ներկայացուցիչները), 

որոնք համատեղ տիրապետում են Կազմակերպության տեղաբաշխված քվեարկող 

բաժնետոմսերի 50 (հիսուն)-ից ավելի տոկոսին: 

20.1.9. Ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են Կազմակերպության բաժնետերերի 

ընդհանուր ձայների թվի առնվազն 3/4 (երեք/չորրորդ) մեծամասնությամբ, եթե օրենքով ավելի մեծ 

չափ նախատեսված չէ: Ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ: 

20.1.10. Ընդհանուր ժողովի նիստերն արձանագրվում են: Արձանագրությունը կազմվում է ժողովի 

ավարտից 5 (հինգ) օրվա ընթացքում՝ առնվազն 2 (երկու) օրինակով, որոնք ստորագրում են 

ժողովի նախագահը և քարտուղարը: Ժողովի նախագահը պատասխանատվություն է կրում 

ժողովի արձանագրությունում առկա տեղեկությունների հավաստիության համար: 

 

20.2 Խորհուրդը 

 

20.2.1. Խորհուրդն իրականացնում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր 

ղեկավարումը: 

20.2.2. Խորհուրդը բաղկացած է 3 (երեք) անդամից: Խորհրդի անդամ կարող է լինել նաև 

Կազմակերպության բաժնետեր չհանդիսացող անձը: 

20.2.3. Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում` 

ա) Կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, 
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 բ) տարեկան և արտահերթ Ընդհանուր ժողովների գումարումը, բացառությամբ օրենքով 

նախատեսված դեպքերի 

 գ) Ընդհանուր ժողովների օրակարգի հաստատումը, 

 դ) Ընդհանուր ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը 

կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն հարցերի լուծումը, 

որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ և վերապահված են 

խորհրդի իրավասությանը, 

 ե) 20.1.5 կետի բ, ժգ, ժզ, ժէ-ի ենթակետերով նախատեսված հարցերի ներկայացումը 

Ընդհանուր ժողովների քննարկմանը, 

 զ) պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը, 

է) գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ �Բաժնետիրական ընկերությունների մասին� ՀՀ 

օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, 

 ը) Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված դեպքերում 

Կազմակերպության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ 

արժեթղթերի ձեռքբերումը, 

 թ) Կազմակերպության Գործադիր տնօրենի տեղակալի և գլխավոր հաշվապահի 

վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի ու պայմանների 

սահմանումը, 

 ժ) Կազմակերպության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) վարձատրության և 

ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ Ընդհանուր ժողովի 

համար առաջարկությունների նախապատրաստումը, 

 ժա) Կազմակերպության աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը, 

 ժբ) Կազմակերպության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների 

չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ Ընդհանուր ժողովին առաջարկությունների 

նախապատրաստումը, 

 ժգ) Կազմակերպության բաժնետոմսերով միջանկյալ (եռամսյակային կամ կիսամյակային) 

շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը, 

 ժդ) Կազմակերպության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը, 

 ժզ) Կազմակերպության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող 

ներքին փաստաթղթերի հաստատումը, 

 ժե) Կազմակերպության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների 

ստեղծումը, 

 ժէ) այլ կազմակերպություններին մասնակցելը, եթե այդ մասնակցությունն իրենից 

խոշոր գործարք չի ներկայացնում, 

 ժը) Կազմակերպության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր 

գործարքների կնքումը՝ Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքի 

VIII գլխում նախատեսված դեպքերում, 
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 ժթ) Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքի IX գլխով նախատեսված 

գործարքների կնքումը, 

 ի) Կազմակերպության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը, 

 իա) ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի հաստատումը, 

 իբ) Կազմակերպության հաստիքացուցակի հաստատումը, 

 իգ) օրենքով և Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

20.2.4. Կանոնադրության 20.2.3 կետում թվարկված հարցերով որոշումների ընդունումը 

վերապահվում է Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել 

Կազմակերպության Գործադիր տնօրենին, գլխավոր հաշվապահին կամ այլ անձի: 

20.2.5. Խորհուրդն իրավասու է (քվորում ունի), եթե ներկա են խորհրդի անդամների առնվազն 2/3 

(երկու երրորդ)-ը: 

20.2.6. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են մասնակիցների ընդհանուր ձայների թվի առնվազն 

2/3 (երկու երրորդ) մեծամասնությամբ, եթե տվյալ որոշման կայացման համար օրենքով ավելի մեծ 

չափ նախատեսված չէ: 

20.2.7. Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են: Արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից 

5 (հինգ) օրվա ընթացքում: Խորհրդի նիստի արձանագրությունն ստորագրում են նիստին 

մասնակցող բոլոր անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում 

առկա տեղեկությունների հավաստիության համար: 

20.2.8. Խորհրդի նախագահին ընտրում են խորհրդի անդամները խորհրդի անդամների կազմից՝ 

իրենց ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Խորհուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ 

վերընտրել նախագահին կամ ընտրել նոր նախագահ խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի 

ձայների մեծամասնությամբ 

20.2.9. Խորհրդի նախագահը` 

ա) կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները, 

բ) գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք, 

գ) կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը, 

դ) նախագահում է Ընդհանուր ժողովներում: 

20.2.10. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները 

խորհրդի որոշմամբ կատարում է խորհրդի անդամներից մեկը: 

20.2.11. Խորհրդի նախագահն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք: 

20.2.12. Խորհրդի նիստերը գումարում է խորհրդի նախագահը իր նախաձեռնությամբ՝ խորհրդի 

անդամի, Կազմակերպության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), Կազմակերպության 

աուդիտն իրականացնող անձի և Կազմակերպության գործադիր մարմնի պահանջով: Խորհրդի 

նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է Ընդհանուր ժողովի հաստատած՝ 

խորհրդի կանոնակարգով: Խորհուրդը կարող է ընդունել որոշումներ նաև հեռակա 

քվեարկությամբ (հարցման միջոցով): 

 



 

ԱԶԴԱԳԻՐ   

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող 

կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

 

62 
 

20.3 Գործադիր մարմին 

 

20.3.1. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

Կազմակերպության գործադիր մարմինը` Կազմակերպության Վարչությունը և 

Կազմակերպության Գործադիր տնօրենը: Գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, Վարչության 

անդամ չի կարող լինել այն անձը, որը չի համապատախանում ԿԲ-ի որակավորման 

համապատասխանության չափանիշներին և (կամ) որին օրենքով արգելված է լինել 

Կազմակերպության ղեկավար: Վարչության կազմում պարտադիր ընդգրկվում են Գործադիր 

տնօրենը, նրա տեղակալները և գլխավոր հաշվապահը: 

 

20.3.2. Կազմակերպության Վարչությունը` 

 ա) սահմանում է Կազմակերպության կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները 

և մատուցվող ծառայությունների սակագները, 

 բ) հաստատում է Կազմակերպության աշխատատեղերը, աշխատանքի խթանման և 

խրախուսման պայմանները, 

 գ) քննարկում և որոշումներ է ընդունում վերստուգումների, ստուգումների, 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների 

հաշվետվությունների վերաբերյալ, 

 դ) քննարկում և որոշումներ է ընդունում Կազմակերպության գույքի օտարման 

գործարքների վերաբերյալ, 

 ե) քննարկում և որոշումներ է ընդունում մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ 

ստեղծելու, դրանց գործունեությունը դադարեցնելու նպատակահամարության մասին, 

 զ) իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթներ: 

20.3.3. Կազմակերպության Վարչության նիստն իրավասու է (քվորում ունի), եթե նիստին 

անձնական մասնակցության կամ հեռակա քվեարկության ձևով (հարցման միջոցով) մասնակցում 

են Վարչության անդամների կեսից ավելին: Կազմակերպության Վարչության որոշումներն 

ընդունվում են նիստին ներկա Վարչության անդամների ձայների մեծամասնությամբ: 

Վարչության յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Քվեարկության ժամանակ Վարչության 

յուրաքանչյուր անդամ ունի ձայնի իրավունք: Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն 

այլ անձի (այդ թվում` Վարչության այլ անդամի) չի թույլատրվում: 

20.3.4. Գործադիր տնօրենն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք: 

20.3.5. Դեմ կամ ձեռնպահ քվեարկած անդամը պարտավոր է հիմնավորել իր կարծիքը: 

20.3.6. Կազմակերպության Վարչության նիստերը գումարում է Գործադիր տնօրենը` առնվազն 

ամիսը մեկ անգամ, ինչպես նաև` ըստ անհրաժեշտության: 

20.3.7. Վարչության նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով հրավիրվում է 

Կազմակերպության ներքին աուդիտի ղեկավարը: 



 

ԱԶԴԱԳԻՐ   

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող 

կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

 

63 
 

20.3.8. Վարչության նիստերն արձանագրվում են: Նիստի արձանագրությունը կազմվում է նիստի 

ավարտից հետո`տասնօրյա ժամկետում: 

20.3.9. Վարչության նիստերը կազմակերպում և վարում է Գործադիր տնօրենը, որը ստորագրում 

է նիստերի որոշումները: 

 

20.3.10. Գործադիր տնօրենը` 

 ա) տնօրինում է Կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, 

գործարքներ է կնքում Կազմակերպության անունից, 

 բ) ներկայացնում է Կազմակերպությունը ՀՀ-ում և արտասահմանում, 

 գ) գործում է առանց լիազորագրի, 

 դ) տալիս է լիազորագրեր, 

 ե) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում` աշխատանքային, 

 զ) բանկերում բացում է Կազմակերպության հաշվարկային (այդ թվում` արտարժութային) 

և այլ հաշիվներ, 

է) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Կազմակերպության աշխատանքային ներքին 

կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Կազմակերպության 

վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, 

 ը) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է 

կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը, 

 թ) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում 

Կազմակերպության աշխատակիցներին, 

 ժ) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցներ, 

 ժա) իրականացնում է Վարչության նախագահի գործառույթները` 

 կազմակերպում է Վարչության աշխատանքները, 

 գումարում և նախագահում է Վարչության նիստերը, 

 կազմակերպում է Վարչության նիստերի արձանագրությունների վարումը, 

 ներկայացնում է Վարչությունը Խորհրդի նիստերին, 

 ստորագրում է Վարչության նիստերի որոշումները: 

20.3.11. Գործադիր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Կազմակերպության ընթացիկ 

գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը՝ բացառությամբ օրենքով և Կանոնադրությամբ 

Ընդհանուր ժողովի, Խորհրդի և Վարչության բացառիկ իրավասություն հանդիսացող հարցերի: 

20.3.12. Գործադիր տնօրենը կազմակերպում է ժողովի, Վարչության և Խորհրդի որոշումների 

կատարումը:   

 

21. Թողարկողի գործադիր տնօրենի տեղակալների եվ գլխավոր հաշվապահի գործառույթները 
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21.1. Կազմակերպության Գործադիր տնօրենը կարող է ունենալ տեղակալներ: 

21.2. Գործադիր տնօրենի տեղակալները նշանակվում են Ընդհանուր ժողովի կողմից` 

Կազմակերպության Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ: 

21.3. Կազմակերպության Գործադիր տնօրենի տեղակալը (տեղակալները) 

պատասխանատվություն է (են) կրում գործունեության կոնկրետ ոլորտներում իրեն (իրենց) 

վերապահված պարտականությունների կատարման համար, ինչպես նաև իրականացնում է (են) 

Կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների կոորդինացումը: 

21.4. Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահն իրականացնում է �Հաշվապահական 

հաշվառման մասին� Հայաստանի Հանրապետության օրենքով գլխավոր հաշվապահի համար 

սահմանված իրավունքները և պարտականությունները: 

21.5. Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի գործառույթները սահմանվում են 

Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների ստորաբաժանման 

կանոնակարգով: 

21.6. Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները չեն 

կարող փոխանցվել Ընդհանուր ժողովին, Խորհրդին, Գործադիր տնօրենին կամ այլ անձի: 

21.7. Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահը նշանակվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից՝ 

Կազմակերպության Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ: 

21.8. Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահը պատասխանատվություն է կրում 

Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման վարման, ֆինանսական և վիճակագրական 

հաշվետվություններն օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պետական 

մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, դրանցում արժանահավատ տեղեկատվություն 

արտացոլելու, ինչպես նաև Կազմակերպության Ժողովին, Խորհրդին, պարտատերերին և 

զանգվածային լրատվության միջոցներում Կազմակերպության մասին անկողմնակալ 

ֆինանսական տեղեկություններ արտացոլելու համար: 

21.9. Գլխավոր հաշվապահի պահանջների կատարումը՝ կապված հաշվապահական հաշվառման 

համար անհրաժեշտ տվյալների և փաստաթղթերի ներկայացման հետ, պարտադիր է 

Կազմակերպության բոլոր աշխատողների համար։ 

21.10.Առանձին տնտեսական գործառնությունների իրականացման հետ կապված՝ 

Կազմակերպության Գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի միջև տարաձայնությունների 

դեպքում գլխավոր հաշվապահը կատարման է ընդունում փաստաթղթերը՝ Գործադիր տնօրենի 

կարգադրությամբ (հանձնարարությամբ), և նման գործառնությունների իրականացման 

հետևանքների պատասխանատվությունը կրում է Գործադիր տնօրենը։ 

21.11. Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահը պետք է ունենա այդ պաշտոնում աշխատելու 

համար ԿԲ-ի կողմից տրված որակավորման վկայական: 

 

22. Թողարկողի կառավարման մարմինների անդամները և գործունեությունը 
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1. Խորհրդի նախագահ՝ Վահե Ռոմիկի Բադալյան  

Բնակության վայրը 

 

ք. Երևան, Հյուսիսային պող., շ. 3, բն. 17 

 

Իրավասությունները Կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները, գումարում է

Խորհրդի նիստերն ու նախագահում է դրանք, 

կազմակերպում է նիստերի արձանագրության 

վարումը, նախագահում է ժողովներում: 

Պարտականությունները 

Կազմակերպությունից 

դուրս կառավարման 

մարմնի անդամի 

ծավալած գործունեությունը 

Հանդիսանում է սույն բաժնի 18-րդ կետում նշված

ընկերությունների բաժնետեր։ 

 

 Կազմակերպության և Կազմակերպության կառավարման մարմինների անդամների միջև 

շահերի բախում որպես թողարկողի կառավարման մարմնի անդամ թողարկողի նկատմամբ իր 

պարտականությունների և իր անձնական շահերի միջև հնարավոր չէ: 

 

2. Խորհրդի անդամ՝ Վիգեն Ռոմիկի Բադալյան 

Բնակության վայրը 

 

ք. Երևան, Հյուսիսային պող., շ. 5, բն. 129 

 

Իրավասությունները 

 

Մասնակցում է Խորհրդի նիստերին,

կարծիք/առաջարկություն է ներկայացնում քննարկվող 

հարցի վերաբերյալ: Խորհրդի անդամն իր 

պարտականություններն ու իրավասությունները 

իրականացնում է օրենքով, Կազմակերպության 

կանոնադրությամբ և ներքին կարգերով սահմանված 

իրավասությունների սահմաններում՝ Խորհրդի նիստում 

առաջարկությունների ներկայացման և որոշումների 

ընդունման քվեարկության միջոցով: 

 

 

 

Պարտականությունները 

 

Կազմակերպությունից դուրս 

կառավարման մարմնի 

անդամի ծավալած 

գործունեությունը 

Հանդիսանում է սույն բաժնի 18-րդ կետում նշված

ընկերությունների բաժնետեր։ 
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 Կազմակերպության և Կազմակերպության կառավարման մարմինների անդամների միջև 

շահերի բախում որպես թողարկողի կառավարման մարմնի անդամ թողարկողի նկատմամբ իր 

պարտականությունների և իր անձնական շահերի միջև հնարավոր չէ: 

 

3. Խորհրդի անդամ՝ Հարություն Աշոտի Համբարձումյան 

Բնակության վայրը 

 

ք. Երևան, Շենգավիթ 10 փ., 4 նրբ., 23 տուն 

Իրավասությունները 

 

Մասնակցում է Խորհրդի նիստերին,

կարծիք/առաջարկություն է ներկայացնում քննարկվող 

հարցի վերաբերյալ: Խորհրդի անդամն իր 

պարտականություններն ու իրավասությունները 

իրականացնում է օրենքով, Կազմակերպության 

կանոնադրությամբ և ներքին կարգերով սահմանված 

իրավասությունների սահմաններում՝ Խորհրդի նիստում 

առաջարկությունների ներկայացման և որոշումների 

ընդունման քվեարկության միջոցով: 

 
Պարտականությունները 

Կազմակերպությունից դուրս 

կառավարման մարմնի 

անդամի ծավալած 

գործունեությունը 

Հանդիսանում է մի քանի կազմակերպությունների

գործադիր տնօրեն և «Հյուրընկալ» ՍՊԸ-ի միակ 

մասնակից: 

 

Կազմակերպության և Կազմակերպության կառավարման մարմինների անդամների միջև 

շահերի բախում որպես թողարկողի կառավարման մարմնի անդամ թողարկողի նկատմամբ իր 

պարտականությունների և իր անձնական շահերի միջև հնարավոր չէ: 

 

1. Վարչության նախագահ - Գործադիր տնօրեն՝ Հակոբ Ղոնջեյան 

Բնակության վայրը ք. Երևան, Կոմիտաս 54շ., բն. 46

Իրավասությունները 

 

Իրականացնում է Կազմակերպության ընթացիկ
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Պարտականությունները 

 

 

կառավարումը: Պատասխանատու է հաճախորդներին

բարձրորակ ֆինանսական ծառայություններով 

ապահովման, կորպորատիվ, ֆինանսական, ռիսկերի 

կառավարման լավագույն փորձի կիրառման, 

անձնակազմի զարգացման, Կազմակերպության 

Կանոնադրության, ընթացակարգերի և ծրագրերի 

ներդրման և իրականացման համար: 

Կազմակերպությունից դուրս 

կառավարման մարմնի 

անդամի ծավալած 

գործունեությունը 

Կազմակերպությունից դուրս այլ գործունեություն չի

ծավալում: 

 

 Կազմակերպության և Կազմակերպության կառավարման մարմինների անդամների միջև 

շահերի բախում որպես թողարկողի կառավարման մարմնի անդամ թողարկողի նկատմամբ իր 

պարտականությունների և իր անձնական շահերի միջև հնարավոր չէ: 

 

2. Վարչության անդամ - Գործադիր տնօրենի տեղակալ՝ Կամո Մայիլյան 

Բնակության վայրը ք. Երևան, Հալաբյան 43շ., բն. 7

Իրավասությունները 

 

Կազմակերպության վարկավորման գծով

զարգացմանն ուղղված աշխատանքների 

իրականացում, կոորդինացում, կազմակերպում և 

վերահսկում, Գործադիր տնօրենի կառավարման 

աշխատանքների աջակցում՝ նպաստելով 

կազմակերպության զարգացմանն ու առաջընթացին: 

Պարտականությունները 

 

 

Կազմակերպությունից դուրս 

կառավարման մարմնի 

անդամի ծավալած 

գործունեությունը 

Կազմակերպությունից դուրս այլ գործունեություն չի 

ծավալում: 
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 Կազմակերպության և Կազմակերպության կառավարման մարմինների անդամների միջև 

շահերի բախում որպես թողարկողի կառավարման մարմնի անդամ թողարկողի նկատմամբ իր 

պարտականությունների և իր անձնական շահերի միջև հնարավոր չէ: 

 

3. Վարչության անդամ - գլխավոր հաշվապահ՝  Լիլիա Մովսիսյան 

Բնակության վայրը 

ք. Երևան,Օգանովի 30շ., բն. 28 

Իրավասությունները 

 

Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման

վարչության աշխատանքների կոորդինացում, 

Կազակերպության հաշվապահական հաշվառման 

վարման ապահովում, Միջանկյալ և տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում, 

Տարեկան բյուջեի կատարողների նկատմամբ 

հսկողության իրականացում: 

Պարտականությունները 

 

 

Կազմակերպությունից դուրս 

կառավարման մարմնի 

անդամի ծավալած 

գործունեությունը 

Կազմակերպությունից դուրս այլ գործունեություն չի

ծավալում: 

 

 Կազմակերպության և Կազմակերպության կառավարման մարմինների անդամների միջև 

շահերի բախում որպես թողարկողի կառավարման մարմնի անդամ թողարկողի նկատմամբ իր 

պարտականությունների և իր անձնական շահերի միջև հնարավոր չէ: 

 

 Կազմակերպության «Սեբաստիա» և «Շրջանային» մասնաճյուղերում կենտրոնացված է 

Կազմակերպության ակտիվների 10 (տասը) և ավելի տոկոսը։ Այդ մասնաճյուղերի 

կառավարիչներն են՝  

 

1. Սեբաստիա մասնաճյուղի կառավարիչ – Մանվել Հակոբյան Մուշեղի 

Բնակության վայրը ք. Երևան, Դավիթաշեն 4 թ., 20շ, 49բն. 

Իրավասությունները 

 

•Ղեկավարվել և առաջնորդվել մասնաճյուղի

կանոնադությանը համապատասխան 
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Պարտականությունները 

 

 

•Կազմակերպել և հսկել մասնաճյուղի

աշխատակիցների աշխատանքը 

•Կազմակերպել և ղեկավարել մասնաճյուղի ամենօրյա 

գործունեությունը, ապահովել մասնաճյուղի կողմից 

ֆինանսական գործառույթների կատարումը 

Կազմկերպության ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված կարգերին համապատասխան 

•Կազմել և  Գործադիր տնօրենին ներկայացնել 

մասնաճյուղի հաշվետվությունները 

 

2. Շրջանային մասնաճյուղի կառավարիչ – Հակոբ Հարությունյան Մնացականի 

Բնակության վայրը ք. Երևան 16 թղմ., շ. 15, բն. 5

Իրավասությունները 

 

•Ղեկավարվել և առաջնորդվել մասնաճյուղի

կանոնադությանը համապատասխան 

•Կազմակերպել և հսկել մասնաճյուղի 

աշխատակիցների աշխատանքը 

•Կազմակերպել և ղեկավարել մասնաճյուղի ամենօրյա 

գործունեությունը, ապահովել մասնաճյուղի կողմից 

ֆինանսական գործառույթների կատարումը 

Կազմկերպության ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված կարգերին համապատասխան 

•Կազմել և  Գործադիր տնօրենին ներկայացնել 

մասնաճյուղի հաշվետվությունները 

Պարտականությունները 

 

 

 

23. Հսկող անձինք 

 

 Կազմակերպության հսկող անձինք են հանդիսանում՝ Վահե Ռոմիկի Բադալյանը և Վիգեն 

Ռոմիկի Բադալյան, ովքեր տիրապետում են կազմակերպության 100% բաժնետոմսերին, ամեն 

մեկը 50% և միաժամանակ հանդիսանում են Կազմակերպության խորհրդի անդամ։ 

 Բաժնետերերը հանդիսանում են Խորհրդի երեք անդամներից երկուսը: 

 

24. Տեղեկատվություն Թողարկողի ակտիվների, պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, 

եկամուտների և ծախսերի մասին 
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Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն 
 
 Կազմակերպության 2017, 2018 և 2019 թվականների տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունները՝ անկախ աուդիտորական եզրակացություններով ներկայացված են սույն 

Ազդագրին կից: Ցանկության դեպքում ներդրողները Կազմակերպության ֆինանսական 

հաշվետվությունները կարող են ստանալ նաև Կազմակերպության գլխավոր գրասենյակից և 

մասնաճյուղերից, ինչպես նաև ծանոթանալ Թողարկողի պաշտոնական ինտերնետային կայքում: 

 

Թողարկողի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխությունները 
 

  

2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ից մինչև ՀՀ ԿԲ-ի կողմից Ազդագիրը գրանցման 

ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածում տեղի են ունեցոլ Թողարկողի ֆինանսական 

վիճակը բնութագրող ցուցանիշների որոշակի փոփոխություններ, որոնք ներկայացված են ստորև 

բերված աղյուսակում. 

 

Հազար ՀՀ դրամ 

   31/03/20 31/12/19

1. Սեփական կապիտալ                    10,719,223  
                                
9,792,844  

2. Ընդհանուր ակտիվներ                    43,622,846  
                              
38,449,192  

3. Ընդհանուր պարտավորություններ                    32,903,624  
                              
28,656,348  

4. Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան 
շահութահարկի գծով ծախսի 
նվազեցումը 

                     1,182,683  
                                
1,404,270  

5. Զուտ տոկոսային եկամուտ                      1,893,690  
                                
5,441,194  

6. Գործառնական եկամուտ                      1,994,891  
                                
5,792,649  

 

Հարկ է նշել որ սեփական կապիտալի աճը պայմանավորված է առաջին եռամսյակի զուտ 

շահույթի աճով: Ընդհանուր ակտիվների աճի մեջ  /5.17 մլրդ/ գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում 

վարկային ներդրումներին, այս միտումը համեմատած նախորդ տարվա նույն 

ժամանակահատվածի հետ բնականոն է համարվում (հաշվետու տարվա աճի տեմը 3 տոկոսայնի 

կետով է գերազանցում նախորդ տարվա տեմպը) և առավելապես պայմանաորված է 
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հաճախորդների թվի և սպառողական վարկերի նկատմամբ պահանջարկի ավելացմամբ: 

Պարտավորությունների աճը /4.24 մլրդ/ պայմանավորված է ակտիվների աճի պահանջն 

ապահովելու համար ներգրավված միջոցներով: 

Կազմակերպության շհույթի մեծությունը պայմանավորված է ինչպես նախորդ տարվա նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ գործառնական եկամուտների ավելացումամբ, 

մասնավորապես ներդրումային գործունեությունից ստացված եկամուտներով, որը նախորդ 

տավա նույն ժամանակահատվածում բացակայում էր, այնպես էլ առաջին եռամսյակի ընթացքում 

կազմակերպության ակտիվների դասակարգման և պահուստավորման կարգում 

համապատասխան փոփոխությունների իրականացմամբ, որի արդյունքում կազմակերպությունը 

առավել խիստ դրույքաչափերով պահուստավորման սկզբունքից անցում կատարեց առավել ցածր 

դրույքաչափերով պահուստավորմանը: Զուտ տոկոսային եկամուտների աճի տեմպը 

գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվաի ցուցանիշը՝ պայմանավորված  

համեմատվող ժամանակահատվածների համար ակտիվների մոտ 30 տոկոս աճով, ընդ որում 

զուտ տոկոսային եկամուտների և ակտիվների հարաբերական ցուցանիշն էլ  / զուտ տոկոսային 

եկամուտներ հարաբերած դիտարկվող ժամանակահատվածների ակտիվների միջին 

մեծությունների վրա/ նախորդի տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է մոտ 27 

տոկոսով: Կազմակերպության գործառնական եկամուտների աճը ևս գրանցվել է  վերը նշված 

գործոնների ազդեցությամբ: 

 
Դատական, արբիտրաժային և վարչական վարույթների մասին տեղեկատվություն 
 
 Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող 12 (տասներկու) ամսվա ընթացքում 

Կազմակերպությունը ներգրավված չէ ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա 

էական ազդեցություն ունեցող դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական վարույթներում: 

 

25. Էական պայմանագրերը 

 

 Կազմակերպությունում առկա չեն Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող 

վերջին 1 (մեկ) տարվա ընթացքում Կազմակերպության կողմից բնականոն գործունեության 

շրջանակներից դուրս կնքված և գործողության մեջ գտնվող պայմանագրեր, որոնց գինը 

գերազանցում է Կազմակերպության վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական 

հաշվետվություններում նշված սեփական կապիտալի արժեքի 5 (հինգ) տոկոսը:  

  

26․ Փորձագետի, գնահատողի, խորհրդատուի կամ հաշվապահի մասնագիտական կարծիքը և 

երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվությունը 
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Այլ անձանց մասնագիտական կարծիք կամ երրորդ անձանցից վերցված 

տեղեկատվություն ներկայացվող Ազդագրում չի օգտագործվել:  

 Բացի Ազդագրում ներկայացված Թողարկողի պատմական ֆինանսական 

հաշվետվություններից, որոնք ենթարկվել են աուդիտի անկախ աուդիտորական 

ընկերությունների կողմից, Ազդագրում ներկայացված այլ տեղեկատվություն չի ենթարկվել 

աուդիտի անկախ աուդիտորական ընկերությունների կողմից: Որպես սույն բաժնում 

ներկայացված տեղեկատվության ստացման աղբյուր, երրորդ անձինք ներգրավված չեն: 

 

  

  

27. Այլ տեղեկատվություն 

 

 Ազդագրի կիրառության ողջ ժամկետի ընթացքում Կազմակերպության 

կանոնադրությունը, միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, տարեկան 

անկախ աուդիտորական եզրակացությունները մշտապես հասանելի են հանրությանը ինչպես 

էլեկտրոնային, այնպես էլ թղթային ձևով: Նշված փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները 

տեղադրված են Կազմակերպության պաշտոնական կայքում՝ www.fastcredit.am հասցեով, իսկ 

թղթային տարբերակով ստանալու համար ներդրողները կարող են դիմել Կազմակերպության 

գլխամասային գրասենյակ՝ 0047, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 32/6: 
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