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ԲԱԺԻՆ 1. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
Սույն ամփոփաթերթը դիտվում է որպես ազդագրի ներածական համառոտ
նկարագրություն և առաջարկվող արժեթղթերում ներդրում անելու վերաբերյալ
ներդրողի որոշումը պետք է հիմնված լինի ամբողջական ազդագրի վրա:
Ամփոփաթերթում պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ
ապակողմնորոշիչ լինելու դեպքում (այդ թվում նաև թարգմանությանը
վերաբերող մասով) ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու
անձինք կրում են քաղաքացիական պատասխանատվություն, եթե այն ոչ
ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու
դեպքում:
Ներդրողը կարող է ձեռք բերել սույն փաստաթուղթը և դրան կից փաստաթղթերը
թղթային տարբերակով Բանկի Գլխավոր գրասենյակում, իսկ էլեկտրոնային
տարբերակով` Բանկի ինտերնետային կայքում` www.conversebank.am։

1.1.

Բանկի և Բանկի գործունեության վերաբերյալ համառոտ
տեղեկատվություն

1.1.1 Բանկի տվյալները և կապի միջոցները
Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝
հայերեն` «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
ռուսերեն` закрытое акционерное общество “Конверс Банк”
անգլերեն` “Converse Bank” closed joint-stock company
Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝
հայերեն` «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
ռուսերեն` ЗАО “Конверс Банк”
անգլերեն` “Converse Bank” CJSC
Բանկի պետական գրանցման վայրն է`
ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան 26/1։
Բանկի պետական գրանցման համարն է 57։
Բանկի գտնվելու վայրն է`
ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան 26/1:
Կապի միջոցները`
հեռ.՝ (+374 10) 511-200, (+374 10) 511-211
ֆաքս՝ (374 10) 511-212
էլ. Փոստ post@conversebank.am,
Ինտերնետային կայք` www.conversebank.am։
Բանկի հիմնադրման երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն։
Ընկերության կազմակերպաիրավական ձևը` փակ բաժնետիրական ընկերություն
(գրանցված 20.12.1993թ.):
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Պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում ներդրողները
կարող են կապ հաստատել Բանկի Ֆինանսական դեպարտամենտի Ներդրումային
գործառնությունների բաժնի և Գանձապետարան, Դիլինգ, Ֆինանսական շուկաների
վարչության
համապատասխան
մասնագետների
հետ
հետևյալ
հեռախոսահամարներով` (+374 10) 511-206, 511-247, 511-211 ն/հ 2163:

1.1.2. Բանկի հիմնադրումը և համառոտ պատմությունը
Բանկը փաստացի գործունեությունը սկսել է 1993 թվականից և 25 տարի է
գործունեություն է ծավալում ՀՀ բանկային շուկայում:
Բանկը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 1993թ. դեկտեմբերին և
հանդիսանում է «Հյուսիս-հայկական» փայատիրական բանկի իրավահաջորդը:
Որպես
«Կոնվերս
Բանկ»
փակ
բաժնետիրական
ընկերություն
Բանկը
վերակազմավորվել է 1997թ.-ին: Բանկն ունի ՀՀ ԿԲ կողմից տրված բանկային
գործունեության թիվ 57 լիցենզիա: «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական
ընկերությունը գրանցվել է ՀՀ, 0010, ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, իսկ գրանցող մարմին է հանդիսանում
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը (Այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ):
Բանկի ֆիրմային անվանումը պաշտպանված է ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերով
և գրանցված է ՀՀ արտոնագրային վարչությունում (ֆիրմային անվանման
գրանցման մասին 03.06.1999թ. որոշում, գրանցման համարը 107913):
Բանկի ապրանքային նշանն է՝

Բանկի հիմնադիր և հիմնական բաժնետեր է հանդիսանում «Ըդվանսդ Գլոբալ
Ինվեսթմենթս» ԷլԷլՍի-ն:
1.1.3. Բանկի կանոնադրական կապիտալը
Բանկի կանոնադրական կապիտալը բաղկացած է սովորական և արտոնյալ
բաժնետոմսերից: Բանկի բաժնետերերն են. «Ըդվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս»
ԷլԷլՍի՝ սովորական բաժնետոմսերի 80.94% և արտոնյալ բաժնետոմսեր 333 հատ,
ՀայՓոստ Թրասթ Մենեջմենթ ԲԻ.ՎԻ. Ընկերությունը՝ սովորական բաժնետոմսերի
14.06%, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի՝ ի դեմս Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի՝ սովորական բաժնետոմսերի 5% սեփականատեր:
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ կողմից մինչ այժմ թողարկվել և տեղաբաշխվել է 54,722
(Հիսունչորս հազար յոթ հարյուր քսաներկու) հատ սովորական բաժնետոմս`
յուրաքանչյուրը 300,000 (Երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և
333 (Երեք հարյուր երեսուներեք) հատ արտոնյալ փոխարկելի բաժնետոմս`
յուրաքանչյուրը 100 (Մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, որոնք էլ
ձևավորում են Բանկի կանոնադրական կապիտալը:
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1.1.4. Աշխարհագրական տեղաբաշխվածությունը
31.12.2018թ. դրությամբ Բանկն ունի 35 մասնաճյուղ, որոնք տեղաբաշխված են
ՀՀ 9 մարզերում, Երևան քաղաքում, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
մայրաքաղաք Ստեփանակերտում:
Բանկի մասնաճյուղերի աշխարհագրական տեղաբաշխվածությունը:
Մարզեր և քաղաքներ
Կոտայք
Լոռի
Սյունիք
Շիրակ
Տավուշ
Արմավիր
Արարատ
Արագածոտն
Գեղարքունիք
Երևան
Ստեփանակերտ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Մասնաճյուղերի
քանակը
6
1
1
3
2
3
1
1
1
15
1
35

Մասնաճյուղերի ցանկը ներկայացված է Հավելված 5-ում:
1.1.5. Զբաղեցրած դիրքը բանկային համակարգում (31.12.2018 դրությամբ)
ՀՀ տարածքում գործող 17 առևտրային բանկերը, այդ թվում՝ «Կոնվերս Բանկ»
ՓԲԸ-ն, ունեն 537 մասնաճյուղ, որոնք տեղաբաշխված են ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ
Արցախի Հանրապետությունում:
 Բանկի մասնաճյուղերի տեսակարար կշիռը բանկային համակարգում
կազմում է 6.52% (35 մասնաճյուղ):
Բանկը 31.12.2018թ. դրությամբ բանկերի կողմից հրապարակվող ֆինանսական
հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա հաշվարկված ֆինանսական
ցուցանիշներով ՀՀ բանկային համակարգում զբաղեցնում է`
 ընդհանուր պարտավորություններ՝ 5-րդ տեղ (242 մլրդ դրամ կամ
համակարգի 5.8%),
 վարկային ներդրումների ծավալով՝ 6-րդ տեղ (196.3 մլրդ դրամ կամ
համակարգի 6.4%),
 պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ՝ 6-րդ տեղ (187.2 մլրդ
դրամ կամ համակարգի 6.5%),
 զուտ շահույթ՝ 7-րդ տեղ (4.9 մլրդ դրամ կամ համակարգի 9.1%),
 ակտիվներ` 7-րդ տեղ (281.1 մլրդ դրամ կամ համակարգի 5.7%),
 ընդհանուր կապիտալ՝ 9-րդ տեղ (39 մլրդ դրամ կամ համակարգի 5.2%):
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1.1.6. Բանկի առաքելությունը և ռազմավարությունը
Բանկի առաքելությունն է բավարարել մեր հաճախորդների ֆինանսական
պահանջները և աջակցել նրանց՝ հասնել ֆինանսական հաջողության` ապահովելով
սպասարկման բարձր որակ և բանկային ծառայությունների հասանելիություն թե՛
Բանկի սպասարկման ցանցում և թե՛ հեռահար բանկային ծառայությունների
հնարավոր բոլոր եղանակներով:
Բանկի տեսլականն է դառնալ առաջին նախընտրության բանկ Հայաստանում:
Բանկը հաճախորդներին ծառայություններ մատուցելիս որդեգրել է հետևյալ
արժեքները.
• Հասանելիություն
• Մատչելիություն
• Նորարարություն
• Տեղեկացվածություն
• Աջակցություն
• Սրտացավություն
Բանկը կիրառում է հետևյալ կորպորատիվ արժեքները.
• Թիմային աշխատանք
• Պատասխանատվություն
• Որոշումների կայացման իրավասությունների պատվիրակում
• Ազնվություն
• Ուսուցում և զարգացում
• Ոգևորություն
1.1.7. Բիզնեսի նկարագիրը
Բանկի գործունեության հիմնական ուղղություններն են.
1. Բանկն ունենալով մանրածախ ուղղվածություն և շեշտը դնելով ֆիզիկական
անձանց մատուցվող ծառայությունների զարգացման վրա, միաժամանակ, հիմք
վերցնելով տարիների փաստացի ցուցանիշները՝ որպես էական բիզնես ուղղություն է
դիտարկում հիփոթեքային վարկերի ճյուղը:
2019 թվականին հիփոթեքային վարկավորման ծավալների աճը պայմանավորված
կլինի ինչպես անշարժ գույքի շուկայում 2018 թվականի ձևավորված պահանջարկով և
շինարարության ճյուղի 4.5% աճով, այնպես էլ անշարժ գույքի շուկայում
պահանջարկի պահպանմամբ, Կառավարության կողմից իրականացվող խթանող
քաղաքականությամբ և 2019 թվականին շինարարության ճյուղի 5.5% կանխատեսվող
ընդհանուր աճով:
Հիփոթեքային վարկավորման շուկայում Բանկը զբաղեցնում է ՀՀ բանկային
համակարգում երկրորդ տեղը և նպատակ ունի 2019թ.-ի ընթացքում շեշտը դնել ոչ
միայն պորտֆելի աճի վրա, այլ որակյալ պորտֆելի ապահովման վրա՝ միաժամանակ
ապահովելով
հիփոթեքային
վարկավորման
հատուկ
գործիքների
և
հնարավորությունների կիրառումը, ինչը հնարավորություն է տալիս այս պրոդուկտով
շուկայում պահպանել և զարգացնել առաջատար դիրքերը:
2. 2019 թվականին Բանկի կողմից առանձնահատուկ ուշադրության են արժանանալու
վարկավորման այն ոլորտները, որոնք շուկայում կապահովեն առավել բարձր
մրցակցային դիրքեր:
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3. Նախորդ տարիների ընթացքում քարտային ոլորտում իրականացված բազմաթիվ
միջոցառումները, ակցիաները, ծառայությունների ցանկի ընդլայնումը, ըստ
թիրախային խմբերի արտոնյալ պայմաններով վճարային քարտերի տրամադրումը,
արձանագրված ցուցանիշները 2019 թվականի և հաջորդ տարիների համար հիմք են
հանդիսանում Բանկի վճարային քարտերի ոլորտը դիտարկել որպես էական բիզնես
ուղղություն: Բանկը նպատակ ունի 2019 թվականին ևս ավելացնել վճարային
քարտերի քանակը, միաժամանակ, ՀՀ բանկային համակարգի մասշտաբներով
ամրացնել իր դիրքերը:
Ցուցանիշ
Բանկերի վճարային քարտերի քանակ
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի
քանակ
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ տեսակարար կշիռ

31.12.2018թ.
2,024,070
225,750
11.2%

1.1.8. Բանկի ռազմավարությունը
Բանկի հիմնական ռազմավարական առաջնահերթություններն են.
Հիմնվելով բաժնետերերի և հաճախորդների վստահության վրա և պահպանելով
ռիսկերի, կապիտալի և շահութաբերության միջև հավասարակշռությունը. Բանկը
2019-2021 թվականների համար սահմանում/նախատեսում է հետևյալ միջնաժամկետ
նպատակները և ռազմավարական առաջնահերթությունները.
1. 2019
թվականի
ընթացքում
ավելացնել
վարկային
ներդրումները՝
միաժամանակ շեշտը դնելով վարկավորման գործընթացների պարզեցման և
վարկային պորտֆելի որակի վրա: Վարկավորման բնագավառում նախատեսվում է
Բանկի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականության
ներքո տնտեսության առանձին ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի
իրականացումը, ինչպես նաև էներգաարդյունավետ և «Կանաչ» վարկերի
տրամադրումը:
2. Ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկային ներդրումների ծավալներով
ապահովել շուկայի ավելի քան 10% մասնաբաժին:
3. Հիփոթեքային վարկավորման ծավալներով դառնալ առաջատար բանկը ՀՀ
բանկային
համակարգում՝
շարունակելով
կատարելագործել
վարկավորման
գործընթացը և պայմանները, ինչպես նաև նպատակ ունենալով ավելացնել
վերաֆինանսավորող կազմակերպությունների ծրագրերի ներքո տրամադրվող
ֆինանսավորումների
ծավալները՝
ընդլայնել
վերջիններիս
հետ
համագործակցությունը:
4. Հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների գծով ընդգրկվել առաջատար
բանկերի ցանկում:
5. Բանկային թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հեռահար տարբեր
եղանակներով մատուցել նորարարական ծառայություններ:
6. Քարտային բիզնեսի հետագա զարգացում և առաջատար դիրքերի
պահպանում՝
որի
շրջանակներում
նախատեսվում
է
միջազգային
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վճարահաշվարկային համակարգերի հետ համագործակցությամբ նորագույն
քարտերի, գործիքների և հնարավորությունների ներդրում:
7. Երկարաժամկետ
միջոցների
ներգրավման
նպատակով
ընդլայնելով
միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ համագործակցությունը:
8. Բանկի՝ որպես առաջին նախընտրության բանկ դառնալու տեսլականին
համապատասխան ապահովել Բանկի հաճախորդների յուրահատուկ սպասարկումը՝
շեշտը դնելով Բանկում ծառայությունների մատուցման/սպասարկման որակի
բարելավման
ուղղությամբ
իրականացվող
աշխատանքների
վրա
և
կատարելագործելով բիզնես գործընթացները:

1.1.9. Ակտիվների որակը
Ակտիվների համարժեքությունը: Համաձայն աուդիտ անցած տվյալների, 2018թ.
Բանկի զուտ շահույթը կազմել է 4.9 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ կապիտալի
շահութաբերությունը (զուտ շահույթի հարաբերությունը կապիտալի միջին
մեծությանը)՝ 13.16%: Ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունն ընդհանուր
ակտիվներին կազմել է 13.881%:
Ատիվների որակը: 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի համախառն
վարկային պորտֆելը կազմել է 200.6 մլրդ ՀՀ դրամ: Բանկի կողմից առաջարկվող
վարկային պրոդուկտները առավել մրցունակ դարձնելու նպատակով, սկսած 2016
թվականից շարունակական վերանայվում են ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ
իրավաբանական անձանց վարկերի տրամադրման պայմաններն ու վարկերի
տրամադրման գործընթացը: Վերջիններիս կիրառման, և Բանկի՝ շուկայում
զբաղեցրած դիրքի, վարկավորման ներուժի ամբողջական օգտագործման
արդյունքում իրատեսական են վարկավորման ծավալների աճի նախանշված
նպատակները: Միաժամանակ մեծ ուշադրություն է դարձվում պորտֆելի որակի
կառավարմանը: Վարկերը տրամադրվում են այն հաճախորդներին, ովքեր
բավարարում են Բանկի կողմից սահմանված չափանիշներին:
Ակտիվների իրացվելիությունը: Բանկի նպատակն է ապահովել ֆինանսավորման
աղբյուրների
կայուն
և
տարբերակված
կառուցվածք,
ինչը
կապահովի
իրացվելիության չկանխատեսված պահանջների արագ և քիչ ծախսատար
ապահովումը: ՀՀ ԿԲ իրացվելիության նորմատիվները հետևյալն են (հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջին ամսվա միջին ցուցանիշ)
Նորմատիվներ

Ն21*
Ն22**

ՀՀ ԿԲ սահմանած
մեծություններ

Փաստացի
մեծություն
2018
23.69%
81.83%

Փաստացի
մեծություն
2017

Փաստացի
մեծություն
2016

15%
35.26%
39.01%
60%
102.49%
116.23%
* Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների նվազագույն
հարաբերակցություն
** Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների
նվազագույն հարաբերակցություն
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1.2. Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ
նկարագիրը
Ռիսկի ստանձնումը ֆինանսական գործունեության անբաժանելի մասն է ու
հետևանքը և ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ պարտատոմսերում ներդրումները
ենթակա են որոշակի ռիսկերի, որոնք կապված են ոչ միայն Թողարկողի
ֆինանսատնտեսական վիճակից և գործունեության արդյունքից (Թողարկողի ռիսկ),
այլ նաև ֆինանսական շուկայում տիրող իրավիճակից (շուկայական ռիսկ):
Շուկայում տեղի ունեցող անբարենպաստ փոփոխությունները կարող են հանգեցնել
Բանկի կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարմանը կամ շուկայում
պարտատոմսերի գնի կամ իրացվելիության անկմանը: Նշվածի արդյունքում
ներդրողը կարող է կորցնել ներդրված գումարը կամ դրա մի մասը:
Պոտենցիալ ներդրողը, մինչև պարտատոմսերում ներդրում կատարելու մասին
որոշում ընդունելը, պետք է շրջահայաց լինի և հաշվի առնի ստորև բերված ռիսկերը
և սույն ազդագրում ներառված այլ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև իր փորձը,
նպատակները, ֆինանսական ռեսուրսները, ռիսկի ախորժակը և եկամուտի
սպասումները, ինչպես նաև հաշվի առնի, որ ստորև բերված ռիսկերը ոչ բոլոր
ռիսկերն են, որ թողարկողը կարող է երբևէ կրել: Թողարկողը բացահայտել է միայն
այն ռիսկերը, որոնք նա համարել է էական: Ենթադրաբար, կարող են լինել
լրացուցիչ ռիսկեր, որոնք թողարկողն այժմ չի համարում էական կամ որոնք
ներկայումս հայտնի չեն: Ցանկացած այդպիսի ռիսկ կարող է թողնել վերը նշված
ազդեցությունն ու հետևանքը:
Բանկային գործունեությանը բնորոշ է ֆինանսական ռիսկերի բազմազանություն:
Կարևորագույն ռիսկերն են վարկային ռիսկը, շուկայական ռիսկը, իրացվելիության
ռիսկը, ինֆլյացիոն կամ գնողունակության ռիսկը, գործառնական ռիսկը, իրավական
ռիսկը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) հետ առնչվող ռիսկերը:
Աճող մրցակցություն շուկայի համակենտրոնացման արդյունքում: Բանկային
ոլորտին բնորոշ է բարձր մրցակցությունը, հետևաբար շուկայում մրցակիցների
ակտիվության բարձրացումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Թողարկողի
տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշների վրա: Սույն ազդագրի պատրաստման
պահին բանկային հատվածում առկա են բանկեր, որոնք իրենց չափերով համադրելի
են Թողարկողի հետ, ինչի արդյունքում սրվում է մրցակցությունը: Սակայն
Թողարկողը նույնպես ակտիվորեն մասնակցում է ոլորտի գործընթացներին՝
ապահովելով իր առաջատար դիրքը:
Վարկային ռիսկ: Բանկի գործունեությունն ենթարկվում է վարկային ռիսկի`
կապված վարկառուի կողմից պարտավորության չկատարման հետ, որի արդյունքում
Բանկը կարող է վնասներ կրել: Վարկային ռիսկը Բանկի կարևորագույն ռիսկն է,
այդ պատճառով էլ Բանկն այն առանձնակի ուշադրությամբ է վերահսկում: Բանկի
չաշխատող վարկերի ու ակտիվների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունը
ներկայցված է Ազդագրին կից ֆինանսական հաշվետվություններում և էջ 54-55:
Բանկի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս ներդրողը իր վրա է վերցնում ապագայում
թողարկողի ֆինանսական վիճակի հնարավոր վատթարացման, պարտատոմսերի
մայր գումարի կամ արժեկտրոնների վճարման անհնարինության, հավանական
սնանկացման ռիսկը:
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Գործառնական ռիսկը Գործառնական ռիսկ է համարվում ոչ ադեկվատ կամ սխալ
ներքին գործընթացների, մարդկային գործոնի, համակարգերի և արտարքին
միջավայրի ազդեցության հետևանքով կորուստի առաջացման հավանականությունը
կամ առաջացած ուղղակի կորուստը, որը բացասական ազդեցություն կունենա
բանկի կապիտալի և շահույթի վրա: Բանկերի, մասնավորապես «Կոնվերս Բանկ»
ՓԲԸ գործունեության հետ կապված ռիսկերի, դրանց զսպման ու բացասական
ազդեցության
նվազեցման
ուղղությամբ
Բանկի
կողմից
իրականացվող
միջոցառումների առավել մանրամասն նկարագրությանը կարող եք ծանոթանալ
Ծրագրային ազդագրի 3.2 կետում (էջ 47):
Սույն Ծրագրային ազդագրով առաջարկվող պարտատոմսերում ներդրումը կապված
է որոշակի ռիսկերի հետ:
Շուկայական
ռիսկը
շուկայական
փոփոխականների
(տոկոսադրույքներ,
արտարժութային փոխարժեքներ կամ տոկոսադրույքներ) տատանման hետևանքով
ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերի կամ իրական արժեքի
տատանման և դրա հետևանքով վնաս կրելու հավանականությունն է: Շուկայական
ռիսկը ներառում է տոկոսադրույքների, գնային, արտարժույթի և կապիտալի
գործիքների գնային ռիսկերը: Այս ռիսկի բացասական ազդեցությունը Բանկի
ֆինանսական ցուցանիշների վրա նվազեցնելու համար բանկի Ռիսկերի
կառավարման վարչությունը սահմանել է ռիսկի ախորժակի մեծություն, մշակել
շուկայական ռիսկերի սահմանաչափեր, որոնց պահպանումը գտնվում է մշտական
վերահսկողության տակ:
Արտարժութային ռիսկ: Արտարժույթով թողարկված պարտատոմսերի դեպքում
առկա է արտարժութային ռիսկ: Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ Թողարկողն
իրականացնում է ակտիվների և պարտավորությւնների արժութային ճեղքվածքի
կառավարման հավասարակշռված և ցածր ռիսկային քաղքականություն,
այնուամենայնիվ ՀՀ դրամի փոխարժեքի հնարավոր էական արժեզրկումը կարող է
բացասական ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական ցուցանիշների վրա:
Բացի այդ, ԱՄՆ դոլարի արժեզրկման դեպքում ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսեր ձեռք
բերած ներդրողը կունենա որոշակի կորուստներ: Ներդրողը պարտատոմսերում
ներդրում կատարելու նպատակով արտարժույթի փոխանակում կատարելիս
նույնպես պետք է հաշվի առնի, որ փոխարժեքի անբարենպաստ տատանման
հետևանքով կարող է ստանալ իր սպասվածից քիչ եկամուտ:
Տոկոսադրույքի
ռիսկ:
Հայաստանի
ֆինանսական
շուկայում
առկա
տոկոսադրույքների տատանումը կարող է բացասաբար ազդել պարտատոմսերի
եկամտաբերության
և
իրացվելիության
ցուցանիշների
վրա:
Շուկայում
տոկոսադրույքների բարձրացումը կարող է բերել նաև Թողարկողի պարտատոմսերի
եկամտաբերության վերանայման (բարձրացման), ինչն իր հերթին կբերի գնի
անկման և հակառակը:
Գնողունակության ռիսկ: Գնաճի առկայության պայմաններում ներդրողները պետք
է հաշվի առնեն, որ իրենց կողմից ստացվելիք իրական եկամտաբերությունը կարող է
ավելի ցածր լինել (գնաճի չափով), քան Թողարկողի կողմից առաջարկվող
անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը:
Վերաներդրման ռիսկ: Այն ներդրողները, ովքեր պարտատոմսերը ձեռք են բերում
դրանք մինչև մարումը պահելու նպատակով, պետք է հաշվի առնեն, որ
15

վերաներդրման ռիսկը վեցնում են իրենց վրա: Այսինքն նրանք իրենց վրա են
վերցնում պարբերաբար ստացվող արժեկտրոնները կամ մարումից առաջացած
գումարը առնվազն նույն եկամտաբերությամբ վերաներդնելու հնարավորության
բացակայության ռիսկը:
Իրացվելիության ռիսկ: Շուկայական իրավիճակի կտրուկ փոփոխության կամ
Բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման արդյունքում կարող է առաջանալ
իրացվելիության
ռիսկ:
Թողարկողը
պարտատոմսերի
իրացվելիությունն
ապահովելու համար նախատեսում է գործողությունների պլան (արժեկտրոնների
պարբերական
վճարում,
մրցակցային
եկամտաբերություն,
ցուցակում
և
կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվություն, շուկա ստեղծողի պայմանագրի
կնքում համապատասխան ընկերությունների հետ), սակայն չի կարող երաշխավորել,
որ դրանք երկրորդային շուկայում ցանկացած պահի հնարավոր կլինի վաճառել կամ
գնել ցանկալի գնով:
Աշխարհաքաղաքական ռիսկ: Աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային և
ներքաղաքական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունների արդյունքում
հնարավոր է առաջ գան այնպիսի բացասական գործոններ, որոնք կարող են
անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր մակրոտնտեսական իրավիճակի
վրա, որն իր հերթին կարող է մեծացնել չաշխատող վարկերի տեսակարար կշիռը,
ավելացնել պահուստավորման ծախսերը ու իջեցնել Բանկի շահութաբերությունը:
Նորմատիվային և օրենսդրական դաշտի փոփոխություններ: Թողարկողը գործում
է ՀՀ տնտեսության կարգավորվող ոլորտներից մեկում: Հնարավոր է, որ 2018թ-ից
Բազել 3 ստանդարտների ներդրումը դրական կամ բացասական ազդեցություն
ունենա բանկի գործունեության և ֆինանսական ցուցանիշների վրա:
Առաջարկվող պարտատոմսերի հետ կապված ռիսկերի առավել մանրամասն
նկարագրությանը կարող եք ծանոթանալ Ծրագրային ազդագրի 2.1 կետում (էջ 27):

1.3. Բանկի տնտեսական գործունեության զարգացման և
ֆինանսական վիճակի փոփոխության միտումները
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն Հայաստանի առաջատար բանկերից է: Բանկի հիմնական
նպատակն է կապիտալի շարունակական, հուսալի տեղաբաշխումը, ինչպես նաև
բանկի հաճախորդներին ժամանակին որակյալ բանկային ծառայությունների
մատուցումը: Բանկի հավասարակշռված քաղաքականությունը կայունության,
ինչպես նաև ֆինանսատնտեսական բարձր ցուցանիշների գրավականն է:
Բանկի առաջնային ուղղություններից են նոր բանկային տեխնոլոգիաների
կիրառումը, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների կապիտալի հուսալի
տեղաբաշխումը, վերջիններիս բանկային ծառայությունների ամբողջական փաթեթի
առաջարկումն ու տրամադրումը: Որպես բանկային ծառայությունների զարգացման
առաջնահերթ և հեռանկարային ուղի՝ Բանկը դիտարկում է տարբեր տիպի
բանկային ծառայությունների մատուցումը հեռակառավարման համակարգերի
միջոցով, ինչպես նաև ծառայությունների հնարավորինս լայն շրջանակների
մատուցման հասանելիությունը 24/7 ռեժիմով՝ ինչպես հեռակառավարման
համակարգերի շրջանակներում, այնպես էլ Բանկի ավտոմատ ինքնասպասարկման
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սարքավորումների կիրառմամբ՝ կատարելագործելով առկա տեխնոլոգիական
հնարավորությունները:
Բանկում
առանձնահատուկ
ուշադրություն
է
դարձվում
հաճախորդների
բարձրակարգ և որակյալ սպասարկման վրա, աշխատակիցների համար
պարբերաբար
վերապատրաստման
դասընթացներ
են
կազմակերպվում՝
վերջիններիս աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման և սպասարկման
ժամանակահատվածի կրճատման նպատակով:
Անձնակազմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը Բանկին թույլ է տալիս արագ արձագանքել
շուկայական ենթակառուցվածքում առկա փոփոխություններին, կենտրոնացնել և
ուղղել
անհրաժեշտ
դրամական
միջոցները
առավել
հեռանկարային
ուղղություններում:
Տարեցտարի Բանկի զարգացմանը և ընդլայնմանը զուգընթաց ավելացել է նաև
Բանկի աշխատակիցների թվաքանակը: 31.12.2018թ.-ի դրությամբ բանկի
աշխատակիցների ընդհանուր թվաքանակը կազմել է 850 /ներառյալ ֆիզ.
արձակուրդում գտնվող աշխատակիցները/:
Հաշվի առնելով Բանկի առաքելությունը և նպատակները, բաժնետերերի
դիրքորոշումը, նպատակները, թույլ և ուժեղ կողմերը, հնարավորությունները և
սպառնալիքները՝ Բանկը 2019 թվականին իր առջև դրել է հիմնական հետևյալ
խնդիրները.
• Աճեցնել վարկային պորտֆելը, որը նախատեսվում է իրականացնել նաև
տնտեսության առանձին ոլորտների զարգացմանն և տարբեր թիրախային խմբերին
ուղղված
ծրագրերի
իրականացմամբ,
ինչպես
նաև
նախատեսվում
է
էներգաարդյունավետ վարկերի տեսակարար կշռի ավելացում վարկային պորտֆելում
և «Կանաչ» վարկերի տրամադրում:
• Բանկային
թվային
նոր
տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ
մատուցել
նորարարական ծառայություններ՝ ապահովելով նոր բանկային պրոդուկտների ու
ծառայությունների հասանելիությունը տեղեկատվական տարբեր հարթակներում:
• Ընդլայնել
միջազգային
ֆինանսական
կառույցների
հետ
համագործակցությունը: Ապահովել Բանկի կողմից թողարկվող պարտատոմսերի
պորտֆելի աճ:
• 2019 թվականի ընթացքում նախատեսվում է Բանկի քարտային բիզնեսի
զարգացման ուղղված միջոցառումների իրականացում, ինչը ենթադրում է թե
վճարային քարտերի քանակի, թե վճարային քարտերով իրականացվող
գործարքների ծավալների աճ, մասնավորապես նոր պրոդուկտների, ինչպես նաև
հնարավորությունների ներդրմամբ:
• Հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացում, տարբեր նախագծերի և
աշխատանքների իրականացում՝ ուղղված հաճախորդների սպասարկման որակի
բարձրացմանը,
կիրառվող
մեթոդների,
հաճախորդների
սպասարկման
չափանիշների և սպասարկման ընդհանուր սկզբունքների բարելավում:
Ստորև ներկայացված աղյուսակը հնարավորություն կտա համառոտ պատկերացում
կազմել Բանկի գործունեության արդյունքների մասին:
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հազար ՀՀ դրամ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

281,119,378

31/12/17
(Աուդիտ
անցած)
252,735,853

31/12/16
(Աուդիտ
անցած)
190,993,270

242,085,077

216,759,687

158,815,267

39,034,301

35,976,166

32,178,003

Զուտ տոկոսային եկամուտ

11,479,371

9,340,184

7,071,897

Գործառնական եկամուտ (զուտ
կոմիսիոն վճարները ներառյալ)

16,152,312

13,513,882

9,971,725

Շահույթ/(վնաս) հարկումից
առաջ
Շահույթ (վնաս) հարկումից հետո

6,205,862

4,355,884

1,508,590

4,895,271

3,556,046

1,565,032

1,86%

1.62%

0.94%

13.16%

10.46%

5.84%

ԱԿՏԻՎՆԵՐ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՊԻՏԱԼ

31/12/18
(Աուդիտ անցած)

Ակտիվների շահութաբերության
գործակիցը (ROA, %)
Սեփական կապիտալի
շահութաբերության գործակիցը
(ROE, %)

1.4. Համառոտ տեղեկություններ Բանկի աուդիտն իրականացնող
անձանց մասին

2015թ.-2018թ-ի ընթացքում Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացրել է «Էրնսթ Ընդ
Յանգ» ՓԲԸ-ն: Ընկերության հասցեն ՀՀ, 0001, ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 1,
գրասենյակ 27, հեռ. (+374 10) 500-790, ֆաքս: (+374 10) 500-706, ինտերնետային
կայք. www.ey.com/am։ Կազմակերպության Գլխավոր տնօրեն է հանդիսանում Հակոբ
Սարգսյանը։
Աուդիտի նպատակն է ձեռք բերել բավարար երաշխիքներ` համոզվելու համար, որ
ֆինանսական հաշվետվությունները զերծ են էական անճշտություններից:
Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերջին 3 տարվա ընթացքում
թողարկողի աուդիտն իրականացրած անձանց կողմից աշխատանքից հրաժարման,
վերընտրությանը չմասնակցելու, աշխատանքից ազատման դեպքեր չեն եղել:

1.5. Բանկի կառավարման մարմինների կազմի վերաբերյալ
տեղեկատվություն
1.5.1 Բանկի բաժնետերերը: «Ըդվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս» ԷլԷլՍի՝ սովորական
բաժնետոմսերի 80.94% և արտոնյալ բաժնետոմսերից 333 հատ, Հայփոստ Թրասթ
Մենեջմենթ ԲԻ. ՎԻ. Ընկերություն՝ սովորական բաժնետոմսերի 14.06%,
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի՝ ի դեմս Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի՝
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սովորական բաժնետոմսերի 5% սեփականատեր:
Բանկը մինչ այժմ թողարկել և տեղաբաշխել է 54,722 (Հիսունչորս հազար յոթ
հարյուր քսաներկու) հատ սովորական բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 300,000 (Երեք
հարյուր հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, և 333 (Երեք հարյուր
երեսուներեք) հատ արտոնյալ փոխարկելի բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 (Մեկ
հարյուր) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, որոնք էլ ձևավորում են Բանկի
կանոնադրական կապիտալը:
Հաշվի առնելով Բանկի կազմակերպաիրավական ձևը` Բանկի կողմից թողարկված
բաժնետոմսերը չեն շրջանառվում կարգավորող շուկայում։ Բանկի բաժնետոմսերը
թողարկված են անժամկետ։
1.5.2. Բանկի կառավարման մարմինները: Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված
են կառավարման հետևյալ մարմինները`
• Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով, այսուհետ նաև Ժողով,
• Բանկի խորհուրդ,
• Գործադիր մարմին. Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն և Բանկի
Տնօրինություն։
Բանկի
Հ/հ
1
2
3
4
5
6
7

խորհուրդը բաղկացած է յոթ անդամից.
Անուն Ազգանուն
Արմեն Տեր-Տաճատյան
Ջուան-Պաբլո Գեչիդջյան
Արսեն Գամաղելյան (Տեր Հովել քահանա)
Խոսե Լուիս Պերսիկո
Դանիել Գիլերմո Սիմոնուտի
Խորխե Ալբերտո Դել Ագիլա
Խուան Կարլոս Օսկոիդի

Պաշտոն
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի

նախագահ
անդամ
անդամ
անդամ
անդամ
անդամ
անդամ

Բանկի գործադիր մարմինը: Բանկի գործադիր մարմինը բաղկացած է ութ
անդամից.
Հ/հ
1

Անուն Ազգանուն
Արթուր Հակոբյան

2

Դավիթ Ազատյան

3

Գոհար Հարությունյան

4

Հրանտ Հակոբյան

5

Վահե Դալյան

Պաշտոն
Գլխավոր գործադիր տնօրեն,
Տնօրինության նախագահ
Հաշվապահական հաշվառման վարչության
պետ, Գլխավոր հաշվապահ, Տնօրինության
անդամ
Գործառնությունների, ծառայությունների
և ՏՏ գծով տնօրեն
Տնօրինության անդամ
Ֆինանսական տնօրեն, Տնօրինության
անդամ
Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրեն,
Տնօրինության անդամ
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6

Արթուր Նահապետյան

7

Գրիգորի
Բաղդասարյան
Ռոստոմ Բադալյան

8

Բիզնեսի զարգացման գծով տնօրեն
Տնօրինության անդամ
Մանրածախ բիզնեսի գծով տնօրեն
Տնօրինության անդամ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ
Կորպորատիվ բիզնեսի գծով տնօրեն,
Տնօրինության անդամ

1.6. Առաջարկվող պարտատոմսերի հիմնական վիճակագրական
տվյալները
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ նաև` Բանկ) թողարկվող պարտատոմսերը
անվանական,
ոչ
փաստաթղթային,
արժեկտրոնային,
միջնաժամկետ
պարտատոմսեր են և պետք է տեղաբաշխվեն 3 կամ ավելի տրանշով:
Պարտատոմսերի վերջին տրանշի տեղաբաշխումն ավարտվում է ոչ ուշ, քան ՀՀ ԿԲ
կողմից պարտատոմսերի ազդագիրը հաստատելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում:
Թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվում և մարվում են՝ ԱՄՆ դոլարով
թողարկվածները՝ ԱՄՆ դոլարով, ՀՀ դրամով թողարկվածները՝ ՀՀ դրամով: Ե՛վ
ԱՄՆ դոլարով, և՛ ՀՀ դրամով թողարկված պարտատոմսերի դիմաց
արժեկտրոնների վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով:
Պարտատոմսի անվանական
արժեքը`
Պարտատոմսերի թողարկման
ընդհանուր քանակը`
Պարտատոմսերի թողարկման
ընդհանուր ծավալը՝

100 (Մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար, 100,000 (Մեկ
հարյուր հազար) ՀՀ դրամ
150,000 (Մեկ հարյուր հիսուն հազար) հատ ԱՄՆ
դոլարով, 20,000 (Քսան հազար) հատ ՀՀ դրամով
15,000,000 (Տասնհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար,
2,000,000,000 (Երկու միլիարդ) ՀՀ դրամ

Պարտատոմսերի
յուրաքանչյուր տրանշի
տեղաբաշխման ծավալը՝
Պարտատոմսերի
յուրաքանչյուր տրանշի
տեղաբաշխման քանակը՝
Պարտատոմսերի
արժեկտրոնի տարեկան
եկամտաբերությունը՝
Պարտատոմսերի
տեղաբաշխումը սկսելու և
ավարտելու օրը
Պարտատոմսերի
յուրաքանչյուր տրանշի

Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
յուրաքանչյուր տրանշի համար
Համապատասխան յուրաքանչյուր տրանշի
տեղաբաշխման ծավալի և անվանական արժեքի
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
յուրաքանչյուր տրանշի համար
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի համար:
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
յուրաքանչյուր տրանշի համար
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շրջանառության ժամկետը՝
Արժեկտրոնների վճարման
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
պարբերականությունը՝
յուրաքանչյուր տրանշի համար
Տեղաբաշխման ձևը`
Չերաշխավորված
Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման
վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից`
տեղաբաշխման յուրաքանչյուր տրանշի համար:
Պարտատոմսերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման
վերջնական պայմանները ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում Բանկի
ինտերնետային կայքում` www.conversebank.am տեղաբաշխումից առնվազն 2 (երկու)
օր առաջ:
Պարտատոմսերի վաղաժամկետ մարում չի նախատեսվում:
Բանկի կողմից թողրկվող Պարտատոմսերը ապահովված չեն:
Բանկը նպատակ ունի այս թողարկմամբ իրականացնել հնարավոր հաճախորդների
բազայի ընդլայնում և տարատեսականացում (դիվերսիֆիկացիա), «Հայաստանի
ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ հարթակներում հնարավոր ներդրողներին Բանկի
ներդրումային գործիքների հետ ծանոթացում, Բանկի վարկային ռիսկի վերաբերյալ
տեղեկատվության տարածում հնարավոր ներդրողների լայն շրջաններում:
Պարտատոմսերի
տեղաբաշխումից
ստացված
դրամական
միջոցները
հանդիսանալու են լրացուցիչ ռեսուրս Բանկի կողմից տրամադրվող վարկերի
ծավալները ավելացնելու համար:

1.7. Արժեթղթերի առաջարկի համակողմանի նկարագիրը
1.7.1. Պարտատոմսերի տեղաբաշխման գործընթացի համառոտ նկարագիրը
Թողարկողի պարտատոմսերի բաժանորդագրություն չի իրականացվելու:
Պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումը սկսելու և ավարտելու օրը
ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից:
Պարտատոմսերի ձեռք բերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է
լրացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականը (իրավաբանական
անձինք համաձայն Հավելված 1-ի և ֆիզիկական անձինք համաձայն Հավելված 2-ի),
պատշաճ կերպով ներկայացնեն Բանկ, կատարեն համապատասխան վճարում,
որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելը:
Պարտատոմս ձեռք բերողը պետք է ունենա որևէ բանկում ԱՄՆ դոլարով (եթե ձեռք
բերվող պարտատոմսերի թողարկման արժույթը ԱՄՆ դոլարն է), ՀՀ դրամով
(անկախ ձեռք բերվող պարտատոմսի թողարկման արժույթից) հաշիվ և որևէ Հաշվի
օպերատորի մոտ արժեթղթերի հաշիվ:
Պարտատոմսերում ներդրում կատարող անձը կարող է եկամուտ ստանալ հետևյալ
դեպքերում`
• Պարտատոմսերի դիմաց ստացվող տոկոսից,
• Մինչև մարումը վաճառքի և գնման գների դրական տարբերությունից
(կապիտալի հավելաճ):
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Բանկի թողարկած պարտատոմսերից ստացվող եկամուտն ենթակա է հարկման
շահութահարկով (իրավաբանական անձանց համար) և եկամտային հարկով
(ֆիզիկական անձանց համար) ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով:
1.7.2. Վճարումների իրականցման կարգը
Պարտատոմսերի դիմաց վճարումները գնորդները պետք է իրականացնեն
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի պատշաճ կերպով Բանկ
ներկայացման օրը (որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմանների
ընդունելը) ոչ ուշ քան մինչև ժամը 16:30-ը, հատուկ թողարկման նպատակով
Բանկում բացված թիվ 1930043129906501 (ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի համար),
թիվ 1930043123398600 (ՀՀ դրամով պարտատոմսերի համար),
տարանցիկ
հաշվին կանխիկ մուտքագրման կամ փոխանցման միջոցով: Պարտատոմսերի
դիմաց վճարվող գումարը հաշվարկվում է ստորև ներկայացված բանաձևով (էջ 22)
հաշվարկված
մեկ
պարտատոմսի
տեղաբաշխման
տվյալ
օրվա
գինը
բազմապատկելով ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակով` ընդ որում, եթե հայտհանձնարարականի ներկայացումը և համապատասխան գումարի վճարումը
կատարվել է մինչ տվյալ օրվա 16:30 ներառյալ, ապա պարտատոմսի գինը
հաշվարկվում է տվյալ օրով: Ժամը 16:30-ից հետո ներկայացված և/կամ վճարված
հայտի համար վճարվող գումարի չափը հաշվարկվում է տվյալ օրվան հաջորդող
աշխատանքային օրվա պարտատոմսի գնով:
1.7.3. Պարտատոմսերի տեղաբաշխման գինը որոշվելու է համաձայն հետևյալ
բանաձևի.

որտեղ.

DP - պարտատոմսի գինն է (կլորացվում է ստորակետից հետո 4 նիշի ճշտությամբ
թվաբանական կլորացման կանոնների համաձայն),
DSN – գործարքի կատարման օրից մինչև հաջորդ արժեկտրոնի վճարումը մնացած
օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում,
DCC- գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին
հաջորդող
արժեկտրոնի
վճարման
օրերի
քանակ
համապատասխան
պայմանականության դեպքում,
f – մեկ տարում վճարվող արժեկտրոնների թիվն է՝ հաճախականությունը,
N – հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը,
C – տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց,
y – մինչև մարում եկամտաբերություն:
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Թողարկված պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխման ծավալը
որոշվում է Բանկի Խորհրդի կողմից՝ ելնելով շուկայական պահանջարկից:
Յուրաքանչյուր տրանշի պարտատոմսերի տվյալ օրվա գինը տեղաբաշխման ողջ
ընթացքի համար Բանկը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային
կայքում` www.conversebank.am:
Պարտատոմսերի դիմաց վճարվող արժեկտրոնը հաշվարկում է յուրաքանչյուր
տեղաբաշխան համար Բանկի Խորհրդի կողմից որոշված պարբերականությամբ `
տեղաբաշխման սկզբի օրվան հաջորդող յուրաքանչյուր n-րդ պարբերական ամսվա
համապատասխան օրը:
Պարտատոմսերի դիմաց վճարվող արժեկտրոնի կուտակումն իրականացվելու է
հետևյալ բանաձևով.

որտեղ.
AI – կուտակված արժեկտրոնային եկամուտն է,
FV- մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքն է,
C – տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույքն է՝ արտահայտված
տոկոսներով,
k – մեկ տարում վճարվող արժեկտրոնների թիվն է, հաճախականությունը
Օրերի հաշվարկման պայմանականությունը Թողարկողի պարտատոմսերի համար
համարվում է Actual/Actual, ընդ որում
DCS - գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի մարման/արժեկտրոնի
կուտակման սկզբի ամսաթվի և գործարքի կատարման օրվա միջև եղած օրերի
քանակն է համապատասխան պայմանականության դեպքում [D2M2Y2-D1M1Y1],
DCC
–արժեկտրոնային
փուլի
օրերի
քանակն
է
համապատասխան
պայմանականության դեպքում [D3M3Y3-D1M1Y1],
D1M1Y1 – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի մարման/
արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթիվն է,
D2M2Y2 – գործարքի կատարման ամսաթիվն է,
D3M3Y3 – գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի մարման/
անվանական արժեքի մարման ամսաթիվն է:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման յուրաքանչյուր տրանշի վճարվող արժեկտրոնի
տարեկան տոկոսադրույքը ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից:

1.8. Պարտատոմսերի ռեեստրի վարումը
Պարտատոմսերի
ռեեստրը
վարելու
է
«Հայաստանի
Կենտրոնական
դեպոզիտարիա» ԲԲԸ (ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1 5-րդ հարկ, հեռ
(+374) 60 615555՝ ըստ «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի
համապատասխան կանոնների, ընթացկարգերի:
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1.9. Այլ էական տեղեկություններ
Համաձայն «ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի գ կետի Բանկի
թողարկած անվանական արժեթղթերով ներգրավված դրամական միջոցները
համարվում են բանկային ավանդ, ուստի ֆիզիկական անձանց, այդ թվում`
անհատ ձեռնարկատերերի ներդրումները Բանկի կողմից թողարկված
անվանական պարտատոմսերում ինչպես նաև պարտատոմսերից ստացվող
տոկոսները երաշխավորված են նույն չափով և կարգով, ինչպես ավանդները:
Արժեկտրոնի գումարը Բանկը վճարում է պարտատոմսերի սեփականատերերին,
արժեկտրոնի հաշվարկման օրը: Եթե արժեկտրոնի հաշվարկման օրը ոչ
աշխատանքային է, ապա վճարման օր է համարվում դրան հաջորդող առաջին
աշխատանքային օրը: Արժեկտրոնների վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով: ԱՄՆ
դոլարով պարատոմսերի արժեկտրոնի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում
արժեկտրոնների հաշվարկմանը նախորդող օրվա ՀՀ ԿԲ հրապարակած ԱՄՆ
դոլար/ՀՀ դրամ միջին շուկայական փոխարժեքը:

1.10. Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ

Բանկի տարեկան և եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները, և
ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված են
Հավելված 6-ում և Հավելված 7-ում:
հազար ՀՀ դրամ

Ցուցանիշի անվանումը

31/12/2018
(աուդիտ
անցած)
4,895,271

31/12/2017
(աուդիտ
անցած)
3,556,046

Սեփական կապիտալի միջին
մեծություն
Սեփական կապիտալի
շահութաբերություն (ROE), %
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո

37,206,903

34,009,567

13.16%

10.46%

4,895,271

3,556,046

Ընհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Ակտիվների շահութաբերություն
(ROA), %
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո

262,700,958

219,555,541

1.86%

1.62%

4,895,271

3,556,046

1,565,032

16,152,312

13,513,882

9,971,725

30.31%

26.31%

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո

Գործառնական եկամուտ
Զուտ շահույթի մարժա (NPM), %
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31/12/16
(Աուդիտ անցած)
1,565,032

26,807,180
5.84%
1,565,032

167,144,815
0.94%

15.69%

Գործառնական եկամուտ

16,152,312

13,513,882

9,971,725

Ընհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Ակտիվների օգտագործման
գործակից (AU), %
Ընհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Սեփական կապիտալի միջին
մեծություն
Սեփական կապիտալի
մուլտիպլիկատոր (EM)
Զուտ տոկոսային եկամուտ

262,700,958

219,555,541

167,144,815

6.15%

6.16%

262,700,958

219,555,541

167,144,815

37,206,903

34,009,567

26,807,180

7.06

6.46

11,479,371

9,340,184

Եկամտաբեր ակտիվների միջին
մեծություն
Զուտ տոկոսային մարժա (NIM)
Տոկոսային եկամուտ

210,692,285

164,028,097

115,653,469

0.05
21,114,678

0.06
17,624,253

0.06
13,859,656

Եկամտաբեր ակտիվների միջին
մեծություն
Եկամտաբեր ակտիվների
եկամտաբերություն
Տոկոսային ծախսեր

210,692,285

164,028,097

115,653,469

0.10

0.11

9,635,307

8,284,069

Պարտավորություններ, որոնց գծով
կատարվում են տոկոսային ծախսեր

239,394,745

213,602,196

Ծախսատարություն այն
պարտավորությունների, որոնց
գծով կատարվում են տոկոսային
ծախսեր
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո

0.04

0.04

4,895,271

3,556,046

54,722
89.34

54,722

31,074

64.86

50.36

0.06

0.07

0.08

Բաժնետոմսերի միջին կշռված
թիվը
Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի
հաշվով (EPS)
Սպրեդ
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5.97%

6.24
7,071,898

0.12
6,787,759
156,653,307

0.04

1,565,032

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՌՈՏ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ ԼԻՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
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 ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ
ՄՅՈՒՍ ՄԱՍԵՐԻ ՀԵՏ ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
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ԲԱԺԻՆ 3. ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
3.1 Ռիսկային գործոններ
Համախառն վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության.
31/12/2018թ.
31/12/2017թ.
31/12/2016թ.
Դրությամբ
Դրությամբ
Դրությամբ
հազար ՀՀ դրամ հազար ՀՀ դրամ հազար ՀՀ դրամ
(աուդիտ անցած) (աուդիտ անցած) (աուդիտ անցած)

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկեր
Ոսկու գրավով վարկեր
Կազմակերպությունների
երաշխիքներով ապահովված վարկեր
Տրանսպորտային միջոցների
գրավադրմամբ վարկեր
Դրամական միջոցներով ապահովված
վարկեր
Պաշարների գրավադրմամբ վարկեր
Սարքավորումների գրավադրմամբ
վարկեր
Այլ արժեթղթեր
Այլ գրավներ
Չապահովված վարկեր
(Ընդամենը վարկեր և
փոխառություններ համախառն)

110,812,306
19,187,836
16,179,084

82,040,110
15,950,465

58,061,771
13,485,219

6,383,684

5,895,609

2,320,430

1,977,955

35,148,213
676,734

27,221,417
896,863

4,643,581
9,816,041
12,319,875

3,300,657
5,541,894
7,230,345
11,438,319

1,485,529
1,513,789
5,155,737
7,885,131

200,681,727

170,030,851

123,579,020

3,245,056
19,562,679
3,467,548
1,447,721

Վերը նշված աղյուսակում ներկայացված արժեքները վարկերի հաշվեկշռային
արժեքներն են, և պարտադիր չէ ներկայացնեն գրավների իրական արժեքը:
Գրավների շուկայական արժեքների գնահատումները հիմնված են գրավի
գնահատման վրա վարկերի տրամադրման ամսաթվի դրությամբ: Հիմնականում
դրանք չեն թարմացվում մինչև վարկերը չգնահատվեն որպես անհատապես
արժեզրկված:
2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ անհատապես արժեզրկված վարկերի գծով
գրավների իրական արժեքը կազմում է 6,998,840 հազ. դրամ :
Չարժեզրկված, ոչ ժամկետանց վարկեր և փոխառություններ:
Ստորև աղյուսակում ներկայացված է վարկերի և փոխառությունների որակն ըստ
դասերի.
2018թ.
Ոչ ժամկետանց և չարժեզրկված
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Բարձր
ՍտանՑածր
Հազար ՀՀ դրամ վարկանիշ
դարտ
վարկավարկանիշ
նիշ
Հաճախորդ19,562,679 171,724,054
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Ժամկետանց
բայց ոչ
անհատապես
արժեզրկված
1,166,314

Անհատապես արժեզրկված
6,638,403

Ընդամենը

ներին տրված
վարկեր և
փոխառություններ

1,590,277

200,681,727

Ժամկետանց, բայց ոչ անհատապես արժեզրկված վարկեր: Ժամկետանց, բայց ոչ
անհատապես արժեզրկված վարկերը և փոխառությունները ներառում են
ժամկետանց, բայց ոչ անհատապես արժեզրկված վարկերը: Ժամկետանց, բայց ոչ
անհատապես արժեզրկված վարկերի վերլուծությունը՝ ըստ վճարման ուշացման
ժամկետների հետևյալն է.
31/12/2018թ. դրությամբ
հազար ՀՀ դրամ
Մինչև 30
օր
Հաճախորդներին տրված վարկեր
և փոխառություններ
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն
Շինարարություն
Առևտուր
Տրանսպորտ և կապ
Սպառողական
վարկեր
ֆիզիկական անձանց
Հիփոթեքային վարկեր
Ծառայությունների ոլորտ
Այլ
Ընդամենը

31-60
օր

61-90
օր

90 օրից
առավել

Ընդամենը

0
0
0
0
0
165,681

0
0
0
1,937
0
114,044

0
0
0
0
0
78,818

0
19,865
37,832
24,954
0
452,409

0
19,865
37,832
26,891
0
810,952

42,049
0
3,296
211,026

6,454
19,597
0
142,032

19,591
0
0
98,409

173,019
0
6,768
714,847

241,113
19,597
10,064
1,166,314

Միաժամանակ բանկի վարկային ռիսկը բնութագրող ցուցանիշներն ունեն հետևյալ
տեսքը:
Վարկերի գծով պահուստ/ընդհանուր վարկեր= 2.19%
Չաշխատող վարկեր/ընդհանուր վարկեր= 3.89%
Վարկերի գծով պահուստ/ընդհանուր կապիտալ =11.27%
Շահույթի ծածկման գործակից (զուտ գործառնական եկամուտներ+պահուստի
ստեղծման ծախսեր)/վարկերից զուտ կորուստ=345.8%:
Բանկը հաշվարկում է իրացվելիության ցուցանիշները ՀՀ կենտրոնական բանկի
պահանջներին համապատասխան:
31.12.2018թ.-ի դրությամբ իրացվելիության գործակիցները կազմել են՝
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այդ
հարաբերակցությունը կազմել է՝
Ն21 − Ընդհանուր իրացվելիություն (բարձր իրացվելի
ակտիվներ/Ընդհանուր ակտիվներ)
Ն22 − Ընթացիկ իրացվելիություն (բարձր իրացվելի
ակտիվներ/ցպահանջ պարտավորություններ)
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31/12/2018թ., 31/12/2017թ.,
%
%
23.69

35.26

81.83

102.49

3.3 Բիզնեսի նկարագիրը

Վերջին տարիների ընթացքում Բանկի
հիմնական բնութագրիչները հետևյալն են`
Տեղաբաշխման
ուղղությունները

Վարկեր` այդ
թվում
-բիզնեսի
վարկավորում
-սպառողական
վարկեր
- հիփոթեքային
վարկեր
- ավտովարկ.

31/12/18
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %(հազ.
ը
դրամ)

տեղաբաշխված

31/12/17
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %(հազ.
ը
դրամ)

միջոցների

31/12/16
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %-ը
(հազ. դրամ)

200,681,727

10.09%

170,030,851

10.86%

123,579,020

11.74%

110,959,901

8.66%

97,844,810

9.13%

71,198,846

9.45%

53,934,132

13.04%

42,839,101

15.15%

31,088,469

17.59%

35,030,730
756,964

10.10%
8.80%

28,612,812

10.36%

20,706,198

11.15%

298,382

11.82%

339,898

15.25%

435,747

11.29%

245,609

14.22%

- այլ
Բանկերում և այլ
ֆինանսական
հաստատություն
ներում
ՀՀ պետական
արժեթղթերում

կողմից

5,225,142

0.93%

10,546,355

4.6%

2,320,882

0%

19,931,615

8.35%

22,707,948

8.96%

13,273,481

9.24%

Վերջին տարիների ընթացքում Բանկի կողմից ներգրավված միջոցների հիմնական
բնութագրիչները հետևյալն են`
Ներգրավման
ուղղությունները

Ավանդներ` այդ
թվում
- ժամկետային
ավանդներ
- ցպահանջ
ավանդներ
Բանկերից և այլ
ֆինանսական
հաստատություն
ներից

31/12/18
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %-ը
(հազ.
դրամ)
187,214,116
4.05%

31/12/17
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %-ը
(հազ.
դրամ)
173,914,157
4.21%

31/12/16
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %-ը
(հազ.
դրամ)
139,680,217
4.70%

116,545,879

5.93%

106,572,818

6.30%

90,840,564

7.20%

70,668,237

0.95%

67,341,339

0.91%

48,839,653

0.78%

29,647,783

6.20%

27,832,817

5.50%

9,374,272

8.46%

Բանկը կատարում է հաճախորդների վճարահաշվարկային սպասարկում և
մատուցում է բանկային ցանկացած ծառայություն, որոնց մասին ցուցանիշները,
դրանց շարժը ներկայացված է ստորև:
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31/12/18
դրությամբ
Իրավաբանական անձ հաշվետերերի
թիվ, անձ
Ֆիզիկական անձ հաշվետերերի թիվ,
անձ
Ընթացիկ հաշիվների քանակը, հատ
Ժամկետային հաշիվների քանակը, հատ
Իրավաբանական անձանց կողմից
արտերկիր ուղարկված գումարներ (մլն.
ՀՀ դրամ)
Իրավաբանական անձանց անունով
արտերկրից ստացված գումարներ (մլն.
ՀՀ դրամ)
Ֆիզիկական անձանց կողմից
արտերկիր ուղարկված գումարներ
(SWIFT, Western Union, Migom և այլ)
(մլն. ՀՀ դրամ)
Ֆիզիկական անձանց անունով
արտերկրից ստացված գումարներ
արտասահմանից (SWIFT, Western
Union, Migom և այլ) (մլն. ՀՀ դրամ)

31/12/17
դրությամբ

6,681
150,390

31/12/16
դրությամբ

7,672

6,556

281,987
11,449

117,701
305,976
11,320

108,096
257,772
10,349

152,499

176,565

133,785

146,087

151,579

108, 020

30,122

39,823

22,774

59,226

76,618

59,119

Վերջին երեք տարիների ընթացքում «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի գրաված դիրքը
մնացած բանկերի համեմատ ըստ առանձին ուղղությունների ունի հետևյալ
տեսքը՝
Դիրքն ըստ ուղղությունների

Ակտիվներ
Կապիտալ
Վարկեր
Պարտավորություններ

2018թ.
/աուդիտ
անցած/
7-րդ
9-րդ
6-րդ
5-րդ

Շահութաբերության գործակիցներ

2017թ.
/աուդիտ
անցած/
6-րդ
10-րդ
6-րդ
6-րդ

2018թ.

Սեփական Կապիտալի Շահութաբերության
գործակից (ROE)
Ակտիվների շահութաբերության գործակից (ROA)

2016թ.
/աուդիտ
անցած/
9-րդ
12-րդ
9-րդ
9-րդ

2017թ.

2016թ.

13.16%

10.46%

5.84%

1.86%

1.62%

0.94%

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի մասնաբաժինը ՀՀ բանկային համակարգում
ներկայացված է ստորև:
հազար ՀՀ դրամ
Ակտիվներ

Վարկային
ներդրումներ
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Պարտավորությու
ններ

Ընդհանուր
կապիտալ

31/12/2018
դրությամբ
(աուդիտ
անցած)
31/12/2017
դրությամբ
(աուդիտ
անցած)
31/12/2016
դրությամբ
(աուդիտ
անցած)

Համակարգ
ԲԱՆԿ

4,909,439,649

3,049,547,729

4,164,286,402

745,153,247

281,119,378

196,282,332

242,085,077

39,034,301

5.73%

6.44%

5.81%

5.24%

4,328,516,405
252,735,853

2,658,003,424
165,167,500

3,634,437,994
216,759,687

694,078,411
35,976,166

5,84%
4,019,621,599
190,993,270

6,21%
2,528,952,222
119,024,824

5.96%
3,359,196,520
158,815,267

5,18%
660,425,139
32,178,003

4.75%

4.71%

4.73%

4.87%

%
Համակարգ
ԲԱՆԿ
%
Համակարգ
ԲԱՆԿ
%

3.10 Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական
վիճակի, եկամուտների և ծախսի վերաբերյալ
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի բոլոր տարիներ ֆինանսական հաշվետվությունները
կազմված են Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտներին
համապատասխան:
Բանկի աուդիտորական եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական
հաշվետվությունները, ինչպես նաև անկախ աուդիտորական եզրակացությունները
ներկայացված են սույն Ծրագրային ազդագրի Հավելված 7-ում:
Նախորդ տարիների «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի գործունեության ֆինանսական
արդյունքները և ակտիվների տարեկան եկամտաբերությունը ներկայացված են
ստորև բերված աղյուսակում:
հազար ՀՀ դրամ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

31/12/18
(Աուդիտ
անցած)

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

281,119,378
242,085,077
39,034,301
11,479,371
16,152,312

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՊԻՏԱԼ
Զուտ տոկոսային եկամուտ
Գործառնական եկամուտ (զուտ կոմիսիոն
վճարները ներառյալ)
Շահույթ/(վնաս) հարկումից առաջ
Շահույթ (վնաս) հարկումից հետո

31/12/17
(Աուդիտ անցած)

31/12/16
(Աուդիտ անցած)

252,735,853
216,759,687
35,976,166
9,340,184

190,993,270
158,815,267
32,178,003
7,071,898

6,205,862
4,895,271

13,513,882
4,355,884
3,556,046

9,971,725
1,508,590
1,565,032

1,86%

1.62%

0.94%

13.16%

10.46%

5.84%

Ակտիվների շահութաբերության
գործակիցը (ROA, %)
Սեփական կապիտալի
շահութաբերության գործակիցը (ROE, %)
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Բանկի ֆինանսական գործունեությունը
ա. Բանկի պարտավորությունները (ռեսուրսները) ունեն հետևյալ կառուցվածքը.
Ֆինանսական միջնորդություն կատարող անձանց, այդ թվում` բանկերի, բնականոն
գործունեության համար ռեսուրսների գլխավոր աղբյուրներն են հանդիսանում
սեփական կապիտալը և ներգրավված միջոցները: Բանկը վարկերի տրամադրման և
միջոցների այլ տեղաբաշխումների նպատակով վերջին տարիներին զգալիորեն
ամրապնդել է իր ռեսուրսային բազան:
31/12/18
(Աուդիտ
անցած)
Ռեսուրսներ,
ընդամենը, այդ
թվում`
Սեփական
կապիտալ
Պարտավորությու
ններ, որից`
հաճախորդներից
ներգրավված
միջոցներ
Պարտավորությու
ններ բանկերի և
այլ ֆին. կազմ.
նկատմամբ
այլ
պարտավորությու
ններ

Տես.
կշիռ %

31/12/17
(Աուդիտ
անցած)

281,119,378

100

252,735,853

100

190,993,270

100

39,034,301

13.89

35,976,166

14.23

32,178,003

16.85

86.11

216,759,687

85.77

158,815,267

66.60

173,914,157

68.81

139,680,217

73.13

27,832,817

11.01

9,374,272

4.91

1,336,873

0.53

841,484

0.44

242,085,077

187,214,116

29,647,783

1,482,613

10.55

0.53

Տես.
կշիռ %

31/12/16
(Աուդիտ
անցած)

Տես. կշիռ %

83.15

31.12.2017թ և 31.12.2018թ. դրությամբ Բանկի պարտավորությունների կատարման
մակարդակը բնորոշող ստորև ներկայացված աղյուսակում, ՀՀ ԿԲ-ի կողմից
սահմանված նորմատիվային ցուցանիշների փաստացի մակարդակը վկայում են, որ
Բանկի պարտավորությունների կատարման հնարավորությունները պահպանվել են
բարձր մակարդակի վրա:

Նորմատիվներ

Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և
ռիսկով կշռված ակտիվների
գումարների միջև նվազագույն
հարաբերակցությունը

Նորմատիվի
փաստացի
մեծությունը՝
հաշվարկված
բանկի համար
31/12/18
14.34%
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Նորմատիվի
փաստացի
մեծությունը՝
հաշվարկված
բանկի համար
31/12/17
16.96%

ՀՀ
կենտրոնական
բանկի
սահմանած
նորմատիվի
թույլատրելի
մեծությունը
12.00%

Ն21 Բանկի բոլոր արժույթներով
արտահայտված բարձր
իրացվելի ակտիվների և բոլոր
արժույթներով արտահայտված
ընդհանուր ակտիվների
գումարների միջև նվազագույն
հարաբերակցությունը
Ն22 Բանկի բոլոր արժույթներով
արտահայտված բարձր
իրացվելի ակտիվների և բոլոր
արժույթներով արտահայտված
ցպահանջ
պարտավորությունների միջև
նվազագույն
հարաբերակցությունը

23.69%

35.26%

15.00%

81.83%

102.49%

60.00%

բ. Բանկի սեփական կապիտալի կառուցվածքը 2016-2018թթ. ընթացքում ունի
հետևյալ տեսքը.
Կապիտալ

31/12/18
(Աուդիտ
անցած)
16,416,633

31/12/17
(Աուդիտ
անցած)
16,416,633

31/12/16
(Աուդիտ
անցած)
16,416,633

63,233

63,233

63,233

Պահուստներ՝

6,607,610

6,595,921

5,724,323

Գլխավոր պահուստ

1,898,319

1,243,064

1,005,996

Վերագնահատման պահուստներ

4,709,291

5,352,857

4,718,327

Կուտակված շահույթ (վնաս)

15,946,825

12,900,379

9,973,814

Ընդամենը կապիտալ

39,034,301

35,976,166

32,178,003

Կանոնադրական կապիտալ
Էմիսիոն եկամուտ

ՆԵՐԴՐՈՂԸ, ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՎ ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻՆ,
ՊԵՏՔ Է ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԳՆԱՀԱՏԻ ՏՎՅԱԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ
ՍԵՓԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՌԻՍԿԸ՝ ՄԻՆՉԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7 Ֆինանսական հաշվետվություններ
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