
Հազար ՀՀ դրամ
Ծանո

թ.
01/04/19-
30/06/19

01/01/19-
30/06/19

01/04/18-
30/06/18

01/01/18-
30/06/18

Տոկոսային եկամուտ հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով 24            5,880,639           11,646,567              5,053,254          9,892,776 
Այլ տոկոսային եկամուտ 24                 23,585                  45,344                   25,202               45,306 
Տոկոսային ծախս 24          (2,710,827)            (5,349,633)            (2,359,952)        (4,608,694)
Զուտ տոկոսային եկամուտ           3,193,397            6,342,278            2,718,504        5,329,388 
Վարկային կորուստների գծով ծախս 25             (596,111)               (627,647)               (267,225)           (627,544)
Զուտ տոկոսային եկամուտ վարկային կորուստների գծով ծախսից hետո           2,597,286            5,714,631            2,451,279        4,701,844 
Միջնորդավճարների գծով եկամուտ 26               730,258             1,378,532                 625,773          1,200,277 
Միջնորդավճարների գծով ծախս 26             (239,082)               (458,204)               (193,802)           (402,492)
Զուտ առևտրային եկամուտ 27               218,327                483,655                 492,148             831,831 
Փոխարժեքային տարբերություններից զուտ (վնաս)/օգուտ               (71,057)                 (32,285)               (266,778)           (313,626)
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթերից զուտ օգուտ               214,974                304,785                   39,044             235,705 
Այլ եկամուտ 28               335,922                505,264                 232,215             404,166 
Ոչ տոկոսային եկամուտ           1,189,342            2,181,747               928,600        1,955,861 
Անձնակազմի գծով ծախսեր 29          (1,305,896)            (2,635,855)            (1,195,850)        (2,336,565)
Հիմնական միջոցների մաշվածություն 11             (169,112)               (331,041)               (143,785)           (289,809)
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա 12               (19,446)                 (36,165)                 (14,531)             (28,149)
Վարչական և այլ գործառնական ծախսեր 29             (928,478)            (1,759,728)               (742,957)        (1,491,041)
Ոչ տոկոսային ծախսեր         (2,422,932)          (4,762,789)           (2,097,123)       (4,145,564)
Շահույթ մինչև շահութահարկ           1,363,696            3,133,589            1,282,756        2,512,141 
Շահութահարկի գծով ծախս 19             (424,439)               (795,203)               (279,027)           (500,395)
Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/(վնաս)              939,257            2,338,386            1,003,729        2,011,746 
Այլ համապարփակ եկամուտ
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս չվերադասակարգվող այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ 
Հիմնական միջոցների վերագնահատում
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
կապիտալի գործիքների հետ կապված գործառնություններից զուտ օգուտ/(վնաս)
Շահութահարկի ազդեցություն
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս չվերադասակարգվող 
զուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս վերադասակարգվող այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ 
Իրական արժեքով  այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ֆինանսական ակտիվների հետ կապված գործառնություններից չիրացված օգուտ/(վնաս)               128,116                191,322                 (69,038)             188,036 
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ֆինանսական ակտիվների հետ կապված գործառնություններից իրացված օգուտ` 
վերադասակարգված ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում             (214,974)               (304,785)                 (39,044)           (235,705)
Շահութահարկի ազդեցություն 19                 11,174                250,433                   23,461                 7,737 

Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս վերադասակարգվող 
զուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ              (75,684)               136,970                (84,621)            (39,932)
Այլ համապարփակ եկամուտ/վնաս հարկումից հետո              (75,684)               136,970                (84,621)            (39,932)
Ընդամենը համապարփակ եկամուտ/(վնաս)              863,573            2,475,356               919,108        1,971,814 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   15.07.19թ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվություն
30 հունիսի 2019թ.

Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`                                                                                                Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահի                                                                                                                                                             
ժամանակավոր պաշտոնակատար`                                                                                 Լ. Հովհաննիսյան                                                                                                                                                             



Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 6          46,368,456           40,470,858 
Առևտրային արժեթղթեր 7               853,371             1,160,345 
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ 8            1,854,921             5,212,487 
Հաճախորդներին տրված ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ 9        202,224,274         196,282,332 
Ներդրումային արժեթղթեր 10          15,418,076           18,356,454 
Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված ներդրումային արժեթղթեր 10            6,832,307             8,092,013 
Հիմնական միջոցներ 11            6,801,120             6,739,038 
Ոչ նյութական ակտիվներ 12               328,901                296,331 
Բռնագանձված ակտիվներ 13            1,886,698             1,977,614 
Այլ ակտիվներ 14            3,250,924             2,531,906 
Ընդամենը ակտիվներ       285,819,048        281,119,378 
 
Պարտավորություններ և կապիտալ
Պարտավորություններ
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ 15            8,473,925           13,963,370 
Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 16               129,585                  26,583 
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 17        192,807,479         187,214,116 
Կազմակերպության կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր 18          17,922,400           16,653,444 
Ընթացիկ պարտավորություններ շահութահարկի գծով               117,658                199,430 
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ 19               779,667                938,233 
Այլ փոխառու միջոցներ 20          16,568,290           15,684,413 
Ստորադաս փոխառություններ 21            5,772,752             5,852,819 
Պայմանական պարտավորությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ 22                 69,070                  70,056 
Այլ պարտավորություններ 14            2,518,946             1,482,613 
Ընդամենը պարտավորություններ       245,159,772        242,085,077 
 
Կապիտալ
Կանոնադրական կապիտալ 23          16,416,633           16,416,633 
Էմիսիոն եկամուտ                 63,233                  63,233 
Գլխավոր պահուստ            2,798,799             1,898,319 
Հիմնական միջոցների գծով վերագնահատման պահուստ            2,996,285             3,057,881 
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքերի միջոցով չափվող 
ֆինանսական ակտիվների/վաճառքի համար մատչելի ակտիվների/վերագնահատման               649,678             1,651,410 
Չբաշխված շահույթ          17,734,648           15,946,825 
Ընդամենը կապիտալ         40,659,276          39,034,301 
 
Ընդամենը պարտավորություններ և կապիտալ       285,819,048        281,119,378 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   15.07.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`    Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահի                                                                                                                           
ժամանակավոր պաշտոնակատար`                                                                                                        Լ. Հովհաննիսյան

Հազար ՀՀ դրամ Ծանոթ. 30/06/2019թ.       
31/12/2018թ.       

 /ստուգված/   

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն
30 հունիսի 2019թ.

Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1



Հազար  ՀՀ դրամ
Կանոնադրական 

կապիտալ
Էմիսիոն 
եկամուտ

Գլխավոր 
պահուստ

Վաճառքի համար մատչելի           
    արժեթղթերի 

վերագնահատման պահուստ

Հիմնական 
միջոցների գծով 

վերագնահատման 
պահուստ Չբաշխված շահույթ

Ընդամենը 
կապիտալ

Մնացորդն առ 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/ստուգված/                16,416,633                   63,233                 1,243,064                                        2,261,342                    3,181,072                 12,153,968            35,319,312 
Կանոնադրական կապիտալի համալրում                          -   
Հատկացում գլխավոր պահուստին                       655,255                       (655,255)                          -   
Շահաբաժիններ բաժնետերերին                       (570,350)               (570,350)
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ                              -                             -                      655,255                                                    -                                   -                    (1,225,605)               (570,350)

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/վնաս                      2,011,746              2,011,746 
Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս                                               (39,932)                                   -                   (39,932)
Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ 
եկամուտ/(վնաս)                              -                             -                                -                                             (39,932)                                 -                     2,011,746              1,971,814 

Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա                                 -                               -                                  -                                                          -                            (61,595)                           61,595                          -   
Մնացորդը 2018թ. հունիսի 30-ի դրությամբ                16,416,633                   63,233                 1,898,319                                        2,221,410                    3,119,477                 13,001,704            36,720,776 

Մնացորդն առ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/ստուգված/                16,416,633                   63,233                 1,898,319                                        1,651,410                    3,057,881                 15,946,825            39,034,301 
Կանոնադրական կապիտալի համալրում                          -   
Հատկացում գլխավոր պահուստին                       900,480                       (900,480)                          -   
Շահաբաժիններ բաժնետերերին                       (850,381)               (850,381)
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ                              -                             -                      900,480                                                    -                                   -                    (1,750,861)               (850,381)

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/վնաս                      2,338,386              2,338,386 
Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս                                          (1,001,732)                      1,138,702                 136,970 
Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ 
եկամուտ/(վնաս)                              -                             -                                -                                        (1,001,732)                                 -                     3,477,088              2,475,356 

Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա                                 -                               -                                  -                                                          -                            (61,596)                           61,596                          -   
Մնացորդը 2019թ. հունիսի 30-ի դրությամբ                16,416,633                   63,233                 2,798,799                                           649,678                    2,996,285                 17,734,648            40,659,276 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   15.07.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`    Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահի                                                                                            
ժամանակավոր պաշտոնակատար`                                                                                                          Լ. Հովհաննիսյան

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն 
30 հունիսի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ
01/01/19-
30/06/19

01/01/18-
30/06/18

Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից

Ստացված տոկոսներ             11,006,257           10,151,980 
Վճարված տոկոսներ             (6,034,421)            (4,337,153)
Ստացված միջնորդավճարներ               1,378,532             1,200,277 
Վճարված միջնորդավճարներ                (458,204)               (402,492)
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ / վնաս                    483,655                831,831 
Ստացված այլ եկամուտ                  485,458                384,464 
Վճարված վարչական ծախսեր             (2,582,029)            (2,282,896)
Այլ գործառնական  ծախսեր             (1,789,747)            (1,520,373)

Դրամական միջոցների հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների 
փոփոխությունները             2,489,501            4,025,638 
Գործառնական ակտիվների (ավելացում)/նվազում
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր                  306,974               (254,889)
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ               3,303,626             5,840,913 
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ             (4,054,039)            (3,436,862)
Բռնագանձված ակտիվներ                    90,916               (182,860)
Այլ ակտիվներ                (714,844)                149,515 
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ             (5,621,542)            (4,622,675)
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ               4,720,077            (4,142,808)
Ածանցյալ գործիքներ                  103,235                 (34,247)
Այլ պարտավորություններ                (388,814)                768,244 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը                235,090          (1,890,030)
Վճարված շահութահարկ                (785,108)               (494,161)
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` ստացված գործառնական գործունեությունից              (550,018)          (2,384,191)

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեթղթերի 
ձեռքբերում             (4,621,683)            (9,823,125)
Իրական արժեքով  այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեթղթերի 
վաճառքից հոսքեր               9,927,904             8,062,260 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների ձեռքբերում               1,370,685             1,223,970 
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում                  (68,735)                          -   
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում                (468,542)               (221,681)
Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր                      2,332                       315 
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` օգտագործված ներդրումային գործունեությունում             6,141,960             (758,261)

Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից
Մուտքեր կանոնադրական կապիտալի համալրումից                           -                            -   
Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մուտքեր               5,854,851             7,812,808 
Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մարում             (4,416,654)               (257,264)
Մուտքեր այլ փոխառու միջոցներից               2,233,060             3,656,170 
Այլ փոխառու միջոցների մարում             (3,121,544)            (6,242,131)
Ստորադաս փոխառությունների մարումներ                (161,641)                 (43,589)
Բաժնետերերին վճարված շահաբաժիններ                           -                            -   
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր`(օգտագործված)/ստացված ֆինանսավորման 
գործունեությունում                388,073            4,925,995 
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ             5,980,015            1,783,543 

Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա                  (82,418)               (406,691)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա սկզբում             40,470,858           39,842,049 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում (Ծան.6)           46,368,456          41,218,901 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   15.07.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`    Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահի                                                                                                                                 
ժամանակավոր պաշտոնակատար`                                                                                                       Լ. Հովհաննիսյան

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն 
30 հունիսի 2019թ.
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(հազար ՀՀ դրամ)

Նորմատիվներ

Նորմատիվի 
փաստացի 

մեծությունը 
հաշվարկված 
բանկի համար 

ՀՀ կենտրոնական բանկի 
սահմանած նորմատիվի 
թույլատրելի մեծությունը

Հաշվետու 
եռամսյակում 

խախտումների թիվը

1 2 3 4
  Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի նվազագույն չափը           16,416,633 50,000 Խախտում առկա չէ
     Ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափը 38,758,687 30,000,000 Խախտում առկա չէ
     Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև 
նվազագույն հարաբերակցությունը

14.49% 12.00%
Խախտում առկա չէ

     Ն21 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված բարձր իրացվելի 
ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված ընդհանուր ակտիվների 
գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

24.53% 15.00%

Խախտում առկա չէ
     Ն211 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթներով  արտահայտված բարձր 
իրացվելի ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթներով  արտահայտված 
ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

12.14% 4.00%

Խախտում առկա չէ
     Ն22 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված  բարձր իրացվելի 
ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված  ցպահանջ 
պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

86.92% 60.00%

Խախտում առկա չէ
     Ն221 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթներով  արտահայտված բարձր 
իրացվելի ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթներով  արտահայտված 
ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

37.86% 10.00%

Խախտում առկա չէ
     Ն31 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 6.18% 20.00% Խախտում առկա չէ
     Ն32 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը 11.31% 500.00% Խախտում առկա չէ
     Ն41 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 1.47% 5.00% Խախտում առկա չէ

     Ն42 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը 9.29% 20.00%
Խախտում առկա չէ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված
պարտադիր պահուստների նվազագույն չափը                                                                                                                               
                                                                   


ՀՀ դրամով 2.00%
ԱՄՆ դոլարով 2%-ԱՄՆ դոլարով,16% -ՀՀ դրամով

Եվրոյով 2%-եվրոյով,16% -ՀՀ դրամով
Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն 
հարաբերակցությունը (ածանցյալ գործիքներով)

0.77% 10.00%
Խախտում առկա չէ

Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն 
հարաբերակցությունը (առանց ածանցյալ գործիքների)

5.10% 10.00%
Խախտում առկա չէ

Ըստ առանձին արտարժույթների յուրաքանչյուր արտարժույթի դիրքի և բանկի 
ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն հարաբերակցությունը

ԱՄՆ դոլարով X 7.00% Խախտում առկա չէ
Եվրոյով X 7.00% Խախտում առկա չէ

Ռուսական ռուբլիով 0.55% 7.00% Խախտում առկա չէ
Այլ X X Խախտում առկա չէ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   15.07.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`    Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահի                                                                                    
ժամանակավոր պաշտոնակատար`                                                                                                       Լ. Հովհաննիսյան

(եռամսյակային)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
 30 հունիսի 2019թ.
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Խախտում առկա չէ
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