
Հազար ՀՀ դրամ

Ծանո

թ.

01/10/19-

31/12/19

01/01/19-

31/12/19

01/10/18-

31/12/18

01/01/18-

31/12/18

Տոկոսային եկամուտ հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով 24            6,291,169           23,965,984              5,689,193        21,013,954 

Այլ տոկոսային եկամուտ 24                 54,951                127,397                   24,322             100,724 

Տոկոսային ծախս 24           (2,940,588)          (11,142,380)             (2,601,396)        (9,635,307)

Զուտ տոկոսային եկամուտ           3,405,532          12,951,001            3,112,119      11,479,371 

Վարկային կորուստների գծով ծախս 25              (329,146)            (1,164,017)                 268,783           (948,002)

Զուտ տոկոսային եկամուտ վարկային կորուստների գծով ծախսից hետո           3,076,386          11,786,984            3,380,902      10,531,369 

Միջնորդավճարների գծով եկամուտ 26               913,029             3,194,074                 808,984          2,713,169 

Միջնորդավճարների գծով ծախս 26              (303,955)            (1,020,933)                (227,338)           (871,738)

Զուտ առևտրային եկամուտ 27               305,285             1,093,450                 307,293          1,539,144 

Փոխարժեքային տարբերություններից զուտ (վնաս)/օգուտ               139,121                  65,291                   24,267           (313,262)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով չափվող 

ներդրումային արժեթղթերից զուտ օգուտ               140,928                802,866                 599,340             884,812 

Այլ եկամուտ 28               480,883             1,250,732                 262,399             720,816 

Ոչ տոկոսային եկամուտ           1,675,291            5,385,480            1,774,945        4,672,941 

Անձնակազմի գծով ծախսեր 29           (1,582,695)            (5,540,998)             (1,345,659)        (4,906,867)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն 11              (288,452)            (1,099,652)                (162,691)           (601,397)

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա 12                (18,589)                 (74,203)                  (17,756)             (61,780)

Վարչական և այլ գործառնական ծախսեր 29              (913,720)            (3,253,254)             (1,075,353)        (3,428,404)

Ոչ տոկոսային ծախսեր         (2,803,456)          (9,968,107)           (2,601,459)       (8,998,448)

Շահույթ մինչև շահութահարկ           1,948,221            7,204,357            2,554,388        6,205,862 

Շահութահարկի գծով ծախս 19              (392,295)            (1,780,343)                (576,954)        (1,310,591)

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/(վնաս)           1,555,926            5,424,014            1,977,434        4,895,271 

Այլ համապարփակ եկամուտ
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս չվերադասակարգվող այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ 

Հիմնական միջոցների վերագնահատում            1,358,121             1,358,121 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 

կապիտալի գործիքների հետ կապված գործառնություններից զուտ օգուտ/(վնաս)

Շահութահարկի ազդեցություն              (271,624)               (271,624)

Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս չվերադասակարգվող զուտ 

այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ           1,086,497            1,086,497                         -                      -   
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)               465,923                865,450                (232,809)             122,397 
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 

ֆինանսական ակտիվների հետ կապված գործառնություններից իրացված օգուտ` 

վերադասակարգված ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում              (140,928)               (802,866)                (599,340)           (884,812)

Շահութահարկի ազդեցություն 19                (64,999)                215,224                 151,747             152,483 

Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս վերադասակարգվող զուտ 

այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ              259,996               277,808              (680,402)          (609,932)

Այլ համապարփակ եկամուտ/վնաս հարկումից հետո           1,346,493            1,364,305              (680,402)          (609,932)

Ընդամենը համապարփակ եկամուտ/(վնաս)           2,902,419            6,788,319            1,297,032        4,285,339 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.01.20թ

Ա. Հակոբյան

 Դ. Ազատյան   

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվություն

 31 դեկտեմբերի 2019թ.

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

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ`                                                                                                

Գլխավոր հաշվապահ`                                                                                                                                                                                                                                                            



Ակտիվներ

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 6          52,343,932           40,470,858 

Առևտրային արժեթղթեր 7               646,487             1,160,345 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ 8          11,737,257             5,212,487 

Հաճախորդներին տրված ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ 9        226,678,839         196,282,332 

Ներդրումային արժեթղթեր 10          20,326,218           18,356,454 

Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված ներդրումային արժեթղթեր 10                         -               8,092,013 

Հիմնական միջոցներ 11          10,175,489             6,739,038 

Ոչ նյութական ակտիվներ 12               337,260                296,331 

Բռնագանձված ակտիվներ 13            2,023,928             1,977,614 

Այլ ակտիվներ 14            2,289,063             2,531,906 

Ընդամենը ակտիվներ       326,558,473        281,119,378 

 

Պարտավորություններ և կապիտալ

Պարտավորություններ

Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ 15            6,717,884           13,963,370 

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 16               220,078                  26,583 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 17        222,172,144         187,214,116 

Կազմակերպության կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր 18          19,920,288           16,653,444 

Ընթացիկ պարտավորություններ շահութահարկի գծով               522,946                199,430 

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ 19            1,261,850                938,233 

Այլ փոխառու միջոցներ 20          21,177,406           15,684,413 

Պարտավորություններ վարձակալության գծով 11            2,085,366                          -   

Ստորադաս փոխառություններ 21            5,806,646             5,852,819 

Պայմանական պարտավորությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ 22                 41,851                  70,056 

Այլ պարտավորություններ 14            1,659,775             1,482,613 

Ընդամենը պարտավորություններ       281,586,234        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            4,021,187             3,057,881 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքերի միջոցով չափվող 

ֆինանսական ակտիվների/վաճառքի համար մատչելի ակտիվների/վերագնահատման               790,516             1,651,410 

Չբաշխված շահույթ          20,881,871           15,946,825 

Ընդամենը կապիտալ         44,972,239          39,034,301 

 

Ընդամենը պարտավորություններ և կապիտալ       326,558,473        281,119,378 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.01.20թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ`    Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`                                                                                                                                                                                                                                                                                    Դ. Ազատյան                        

Հազար ՀՀ դրամ Ծանոթ. 31/12/2019թ.       

31/12/2018թ.       

/ստուգված/   

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

31 դեկտեմբերի 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                      4,895,271              4,895,271 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս                                             (609,932)                                   -                  (609,932)

Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ եկամուտ/(վնաս)                              -                             -                                -                                           (609,932)                                 -                      4,895,271              4,285,339 

Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա                                 -                               -                                  -                                                          -                          (123,191)                         123,191                          -   

Մնացորդը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ/ստուգված/                16,416,633                    63,233                  1,898,319                                        1,651,410                     3,057,881                  15,946,825            39,034,301 

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                      5,424,014              5,424,014 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս                                             (860,894)                      1,086,497                      1,138,702              1,364,305 

Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ եկամուտ/(վնաս)                              -                             -                                -                                           (860,894)                     1,086,497                    6,562,716              6,788,319 

Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա                                 -                               -                                  -                                                          -                          (123,191)                         123,191                          -   

Մնացորդը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ                16,416,633                    63,233                  2,798,799                                           790,516                     4,021,187                  20,881,871            44,972,239 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.01.20թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ`    Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`                       Դ. Ազատյան                        

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն 

 31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

01/01/2019-

31/12/2019թ.

01/01/2018-

31/12/2018թ.

Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից

Ստացված տոկոսներ                      23,772,817           21,169,444 

Վճարված տոկոսներ                     (10,924,392)            (8,547,527)

Ստացված միջնորդավճարներ                        3,194,074             2,713,169 

Վճարված միջնորդավճարներ                       (1,020,933)               (871,738)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ / վնաս                          1,093,450             1,519,121 

Ստացված այլ եկամուտ                        1,209,254                720,766 

Վճարված վարչական ծախսեր                       (5,390,980)            (4,779,790)

Այլ գործառնական  ծախսեր                       (3,311,992)            (3,464,277)

Դրամական միջոցների հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների 

փոփոխությունները                      8,621,298            8,459,168 

Գործառնական ակտիվների (ավելացում)/նվազում

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր                           513,858               (279,974)

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ                       (6,695,015)             5,317,501 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ                     (29,223,717)          (30,751,558)

Բռնագանձված ակտիվներ                            (46,314)                475,452 

Այլ ակտիվներ                           233,077               (483,322)

Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)

Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ                       (7,354,876)                545,372 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ                      34,041,993             9,515,901 

Ածանցյալ գործիքներ                           195,118                 (43,252)

Այլ պարտավորություններ                          (119,555)                  18,713 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը                         165,867          (7,225,999)

Վճարված շահութահարկ                       (1,037,994)            (1,676,849)

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` ստացված գործառնական գործունեությունից                       (872,127)          (8,902,848)

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեթղթերի 

ձեռքբերում                     (11,877,894)          (10,082,445)
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող արժեթղթերի 

վաճառքից հոսքեր                      16,633,083           10,774,528 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների ձեռքբերում/ մարում                        1,904,432            (2,325,199)

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում                            (84,985)               (131,572)

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում                          (828,706)            (1,225,342)

Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր                               2,847                    6,380 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` օգտագործված ներդրումային գործունեությունում                      5,748,777          (2,983,650)

Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից

Մուտքեր կանոնադրական կապիտալի համալրումից                                     -                            -   

Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մուտքեր                      14,211,537           19,904,690 

Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մարում                     (10,818,447)            (9,215,087)

Մուտքեր այլ փոխառու միջոցներից                        8,192,272             6,520,883 

Այլ փոխառու միջոցների մարում                       (3,682,105)            (3,460,357)

Ստորադաս փոխառությունների մարումներ                            (97,086)                          -   

Բաժնետերերին վճարված շահաբաժիններ                          (850,381)               (570,350)

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր`(օգտագործված)/ստացված ֆինանսավորման գործունեությունում                      6,955,790          13,179,779 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ                    11,832,440            1,293,281 

Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա                             40,634               (664,472)

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա սկզբում                      40,470,858           39,842,049 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում (Ծան.6)                    52,343,932          40,470,858 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.01.20թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ`    Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`                   Դ. Ազատյան                        

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն 
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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 40,333,115 30,000,000 Խախտում առկա չէ

     Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև 

նվազագույն հարաբերակցությունը

14.60% 12.00%
Խախտում առկա չէ

     Ն21 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված բարձր իրացվելի 

ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված ընդհանուր ակտիվների 

գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

26.22% 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

14.13% 4.00%

Խախտում առկա չէ

     Ն22 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված  բարձր իրացվելի 

ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված  ցպահանջ 

պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

88.58% 60.00%

Խախտում առկա չէ

     Ն221 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթներով  արտահայտված բարձր 

իրացվելի ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթներով  արտահայտված 

ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

42.63% 10.00%

Խախտում առկա չէ

     Ն31 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 10.53% 20.00% Խախտում առկա չէ

     Ն32 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը 10.53% 500.00% Խախտում առկա չէ

     Ն41 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 1.42% 5.00% Խախտում առկա չէ

     Ն42 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը
9.04% 20.00%

Խախտում առկա չէ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված

պարտադիր պահուստների նվազագույն չափը                                                                                                                               

ՀՀ դրամով 2.00%

ԱՄՆ դոլարով 6%-ԱՄՆ դոլարով,12% -ՀՀ դրամով

Եվրոյով 6%-եվրոյով,12% -ՀՀ դրամով

Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն 

հարաբերակցությունը (ածանցյալ գործիքներով)

0.81% 10.00%
Խախտում առկա չէ

Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն 

հարաբերակցությունը (առանց ածանցյալ գործիքների)

3.22% 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 0.13% 7.00% Խախտում առկա չէ

Ռուսական ռուբլիով 0.63% 7.00% Խախտում առկա չէ

Այլ X X Խախտում առկա չէ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.01.20թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ`    Ա. Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ`                    Դ. Ազատյան                        

(եռամսյակային)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
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Խախտում առկա չէ
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