Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվություն
30 սեպտեմբերի 2019թ.
Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Հազար ՀՀ դրամ
Տոկոսային եկամուտ հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով
Այլ տոկոսային եկամուտ
Տոկոսային ծախս
Զուտ տոկոսային եկամուտ
Վարկային կորուստների գծով ծախս
Զուտ տոկոսային եկամուտ վարկային կորուստների գծով ծախսից hետո
Միջնորդավճարների գծով եկամուտ
Միջնորդավճարների գծով ծախս
Զուտ առևտրային եկամուտ
Փոխարժեքային տարբերություններից զուտ (վնաս)/օգուտ
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթերից զուտ օգուտ
Այլ եկամուտ
Ոչ տոկոսային եկամուտ
Անձնակազմի գծով ծախսեր
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Վարչական և այլ գործառնական ծախսեր
Ոչ տոկոսային ծախսեր
Շահույթ մինչև շահութահարկ
Շահութահարկի գծով ծախս
Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/(վնաս)
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)
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվների հետ կապված գործառնություններից իրացված օգուտ`
վերադասակարգված ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում
Շահութահարկի ազդեցություն
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս վերադասակարգվող զուտ
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ
Այլ համապարփակ եկամուտ/վնաս հարկումից հետո
Ընդամենը համապարփակ եկամուտ/(վնաս)

Ծանո
թ.
01/07/19-30/09/19 01/01/19-30/09/19 01/07/18-30/09/18 01/01/18-30/09/18
24
6,028,248
17,674,815
5,431,985
15,324,761
24
27,102
72,446
31,096
76,402
24
(2,852,159)
(8,201,792)
(2,425,217)
(7,033,911)
3,203,191
9,545,469
3,037,864
8,367,252
25
(207,224)
(834,871)
(589,241)
(1,216,785)
2,995,967
8,710,598
2,448,623
7,150,467
26
902,513
2,281,045
703,908
1,904,185
26
(258,774)
(716,978)
(241,908)
(644,400)
27
304,510
788,165
400,020
1,231,851
(41,545)
(73,830)
(23,903)
(337,529)

28
29
11
12
29

19

357,153
264,585
1,528,442
(1,322,448)
(480,159)
(19,449)
(579,806)
(2,401,862)
2,122,547
(592,845)
1,529,702

661,938
769,849
3,710,189
(3,958,303)
(811,200)
(55,614)
(2,339,534)
(7,164,651)
5,256,136
(1,388,048)
3,868,088

208,205

399,527

(357,153)
29,790

(119,158)
(119,158)
1,410,544

19

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

49,767
54,251
942,135
(1,224,643)
(148,897)
(15,875)
(862,010)
(2,251,425)
1,139,333
(233,243)
906,090

285,472
458,417
2,897,996
(3,561,208)
(438,706)
(44,024)
(2,353,051)
(6,396,989)
3,651,474
(733,637)
2,917,837

167,170

355,206

(661,938)

(49,767)

(285,472)

280,223

(7,001)

17,812
17,812
3,885,900

110,402
110,402
1,016,492

736

70,470
70,470
2,988,307

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն
30 սեպտեմբերի 2019թ.
Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Հազար ՀՀ դրամ
Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Առևտրային արժեթղթեր
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ
Հաճախորդներին տրված ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ
Ներդրումային արժեթղթեր
Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված ներդրումային արժեթղթեր
Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ
Բռնագանձված ակտիվներ
Այլ ակտիվներ
Ընդամենը ակտիվներ
Պարտավորություններ և կապիտալ
Պարտավորություններ
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ
Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ
Կազմակերպության կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր
Ընթացիկ պարտավորություններ շահութահարկի գծով
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ
Այլ փոխառու միջոցներ
Պարտավորություններ վարձակալության գծով
Ստորադաս փոխառություններ
Պայմանական պարտավորությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ
Այլ պարտավորություններ
Ընդամենը պարտավորություններ
Կապիտալ
Կանոնադրական կապիտալ
Էմիսիոն եկամուտ
Գլխավոր պահուստ
Հիմնական միջոցների գծով վերագնահատման պահուստ
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքերի միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվների/վաճառքի համար մատչելի ակտիվների/վերագնահատման
Չբաշխված շահույթ
Ընդամենը կապիտալ
Ընդամենը պարտավորություններ և կապիտալ

Ծանոթ.

30/09/2019թ.

31/12/2018թ.
/ստուգված/

6
7
8
9
10
10
11
12
13
14

53,918,814
1,281,222
4,745,272
210,312,164
17,910,505
8,597,160
354,648
1,924,508
3,138,372
302,182,665

40,470,858
1,160,345
5,212,487
196,282,332
18,356,454
8,092,013
6,739,038
296,331
1,977,614
2,531,906
281,119,378

15
16
17
18

4,290,695
186,181
206,100,662
18,511,232
338,552
868,470
19,470,991
1,824,859
5,860,623
82,726
2,577,854
260,112,845

13,963,370
26,583
187,214,116
16,653,444
199,430
938,233
15,684,413
5,852,819
70,056
1,482,613
242,085,077

16,416,633
63,233
2,798,799
2,965,486

16,416,633
63,233
1,898,319
3,057,881

530,520
19,295,149
42,069,820

1,651,410
15,946,825
39,034,301

302,182,665

281,119,378

19
20
11
21
22
14

23

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն
30 սեպտեմբերի 2019թ.
Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Հազար ՀՀ դրամ
Մնացորդն առ 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/ստուգված/
Կանոնադրական կապիտալի համալրում
Հատկացում գլխավոր պահուստին
Շահաբաժիններ բաժնետերերին
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ

Կանոնադրական
կապիտալ
16,416,633

Էմիսիոն
եկամուտ
63,233

Գլխավոր
պահուստ
1,243,064

Հիմնական
միջոցների գծով
վերագնահատման
պահուստ
Չբաշխված շահույթ
3,181,072
12,153,968

655,255
-

-

655,255

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/վնաս
Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս
Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ եկամուտ/(վնաս)

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթերի
վերագնահատման պահուստ
2,261,342

-

-

-

-

-

70,470

-

70,470

-

(655,255)
(570,350)
(1,225,605)

Ընդամենը
կապիտալ
35,319,312
(570,350)
(570,350)

2,917,837

2,917,837
70,470

2,917,837

2,988,307

Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա
Մնացորդը 2018թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ

16,416,633

63,233

1,898,319

2,331,812

(92,393)
3,088,679

92,393
13,938,593

37,737,269

Մնացորդն առ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/ստուգված/
Կանոնադրական կապիտալի համալրում
Հատկացում գլխավոր պահուստին
Շահաբաժիններ բաժնետերերին
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ

16,416,633

63,233

1,898,319

1,651,410

3,057,881

15,946,825
(900,480)
(850,381)
(1,750,861)

39,034,301
(850,381)
(850,381)

3,868,088
1,138,702

3,868,088
17,812

5,006,790

3,885,900

92,395
19,295,149

42,069,820

900,480
-

-

900,480

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/վնաս
Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս
Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ եկամուտ/(վնաս)
Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա
Մնացորդը 2019թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ

-

-

(1,120,890)
16,416,633

63,233

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

2,798,799

(1,120,890)
530,520

(92,395)
2,965,486

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն
30 սեպտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից
Ստացված տոկոսներ
Վճարված տոկոսներ
Ստացված միջնորդավճարներ
Վճարված միջնորդավճարներ
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ / վնաս
Ստացված այլ եկամուտ
Վճարված վարչական ծախսեր
Այլ գործառնական ծախսեր
Դրամական միջոցների հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների
փոփոխությունները

01/01/201930/09/2019թ.

01/01/201830/09/2018թ.

18,079,916
(8,314,521)
2,281,045
(716,978)
788,165
739,216
(3,877,307)
(2,384,430)

15,533,257
(6,056,922)
1,904,185
(644,400)
1,231,851
458,417
(3,561,208)
(2,353,040)

6,595,106

6,512,140

(120,877)
506,682
(13,934,367)
53,106
(576,919)
(9,945,364)
18,886,546
159,616
(2,329,482)

(872,935)
6,213,297
(16,252,862)
(355,809)
(1,107,000)

(705,953)
(1,038,455)
(1,744,408)

(5,239,111)
(741,242)
(5,980,353)

(5,947,203)

(18,360,363)

17,133,497

17,030,692

(328,544)
(84,985)
(616,513)
2,332
10,158,584

(60,468)
(719,898)
4,829
(2,105,208)

Գործառնական ակտիվների (ավելացում)/նվազում
Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ
Բռնագանձված ակտիվներ
Այլ ակտիվներ

Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ
Ածանցյալ գործիքներ
Այլ պարտավորություններ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը
Վճարված շահութահարկ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` ստացված գործառնական գործունեությունից

859,350
(610,886)
(69,339)
444,933

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեթղթերի
ձեռքբերում
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեթղթերի
վաճառքից հոսքեր
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների ձեռքբերում
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` օգտագործված ներդրումային գործունեությունում
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից
Մուտքեր կանոնադրական կապիտալի համալրումից

-

-

Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մուտքեր

9,489,603

18,930,119

Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մարում
Մուտքեր այլ փոխառու միջոցներից
Այլ փոխառու միջոցների մարում
Ստորադաս փոխառությունների մարումներ
Բաժնետերերին վճարված շահաբաժիններ

(7,572,502)
5,575,967
(1,849,951)
(189,209)
-

(8,240,515)
4,847,958
(8,103,272)
(32,194)
(570,350)

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր`(օգտագործված)/ստացված ֆինանսավորման գործունեությունում
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ
Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների
վրա
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա սկզբում

5,453,908
13,868,084

6,831,746
(1,253,815)

(420,128)
40,470,858

(500,046)
39,842,049

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում (Ծան.6)

53,918,814

38,088,188

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

(եռամսյակային)
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
30 սեպտեմբերի 2019թ.
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(հազար ՀՀ դրամ)

Նորմատիվներ

1
Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի նվազագույն չափը
Ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափը
Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև
նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն21 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված բարձր իրացվելի
ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված ընդհանուր ակտիվների
գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն211 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթներով արտահայտված բարձր
իրացվելի ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթներով արտահայտված
ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

Նորմատիվի
փաստացի
մեծությունը
հաշվարկված
բանկի համար

ՀՀ կենտրոնական բանկի
սահմանած նորմատիվի
թույլատրելի մեծությունը

2

3

Հաշվետու
եռամսյակում
խախտումների թիվը

4

16,416,633
38,994,664
14.56%

50,000
30,000,000
12.00%

25.45%

15.00%

15.72%

4.00%

84.50%

60.00%

44.33%

10.00%

10.66%
15.76%
1.48%
9.06%

20.00%
500.00%
5.00%
20.00%

Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ

Խախտում առկա չէ

Խախտում առկա չէ
Ն22 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված բարձր իրացվելի
ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված ցպահանջ
պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն221 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթներով արտահայտված բարձր
իրացվելի ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթներով արտահայտված
ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն31 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը
Ն32 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը
Ն41 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը
Ն42 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը

Խախտում առկա չէ

Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված
պարտադիր պահուստների նվազագույն չափը
ՀՀ դրամով
ԱՄՆ դոլարով
Եվրոյով
Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն
հարաբերակցությունը (ածանցյալ գործիքներով)
Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն
հարաբերակցությունը (առանց ածանցյալ գործիքների)

X

2.00%

0.12%

4%-ԱՄՆ դոլարով,14% -ՀՀ դրամով
4%-եվրոյով,14% -ՀՀ դրամով
10.00%

3.56%

10.00%

Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ

Ըստ առանձին արտարժույթների յուրաքանչյուր արտարժույթի դիրքի և բանկի
ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն հարաբերակցությունը
ԱՄՆ դոլարով
Եվրոյով
Ռուսական ռուբլիով
Այլ

X
X
0.02%
X

7.00%
7.00%
7.00%
X

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.19թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ

