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«Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության
Բաժնետերերին և Խորհրդին

Կարծիք
Ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ համախմբված
հաշվետվությունը, 2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին ամփոփ համախմբված հաշվետվությունը, սեփական
կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին ամփոփ
համախմբված հաշվետվությունները, և կից ծանոթագրությունը, քաղված են «Կոնվերս
Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության և նրա դուստր ընկերության (միասին՝ «Խումբ»)
2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա աուդիտորական ստուգում անցած
ամբողջական համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններից։
Մեր կարծիքով, կից ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր
էական առումներով համահունչ են աուդիտորական ստուգում անցած համախմբված
ֆինանսական հաշվետվություններին` Ծանոթագրություն 1-ում նկարագրված հիմունքի
համաձայն:

Ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ
Ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները չեն պարունակում բոլոր
բացահայտումները, որոնք պահանջվում են Ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտներով: Հետևաբար, ամփոփ համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների և դրանց վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացության ընթերցումը
չի փոխարինում աուդիտորական ստուգում անցած համախմբած ֆինանսական
հաշվետվությունների և դրանց վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացության ընթերցմանը:

Աուդիտորական ստուգում անցած համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ մեր եզրակացությունը
Մենք աուդիտորական ստուգում անցած համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների
վերաբերյալ 2017թ. ապրիլի 26-ի մեր եզրակացությունում արտահայտել ենք չձևափոխված
աուդիտորական կարծիք:
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Ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին ամփոփ համախմբված
հաշվետվություն
2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար
(հազար ՀՀ դրամ)
2016թ.

2015թ.

Տոկոսային եկամուտ
Տոկոսային ծախս
Զուտ տոկոսային եկամուտ
Վարկերի արժեզրկման պահուստի ձևավորման գծով ծախս
Զուտ տոկոսային եկամուտ վարկերի արժեզրկման պահուստից
հետո

13,859,656
(6,787,759)
7,071,897
(1,507,899)

13,458,001
(6,961,726)
6,496,275
(3,242,949)

5,563,998

3,253,326

Միջնորդավճարների գծով եկամուտ
Միջնորդավճարների գծով ծախս
Զուտ առևտրային եկամուտ
Արտարժույթի վերագնահատումից զուտ վնաս
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից զուտ օգուտ
Այլ եկամուտ
Անձնակազմի գծով ծախսեր
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Այլ ծախսեր
Արժեզրկման և պահուստների ձևավորման գծով այլ ծախսեր
Շահույթ/(վնաս) մինչև շահութահարկ

2,003,640
(763,729)
899,056
(237,214)
54,229
943,846
(3,379,260)
(739,362)
(76,339)
(2,623,145)
(137,130)
1,508,590

1,887,676
(656,310)
1,009,948
(518,306)
45,838
944,279
(3,137,936)
(669,766)
(127,891)
(2,556,009)
(90,922)
(616,073)

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում/(ծախս)
Հաշվետու տարվա շահույթ/(վնաս)

56,442
1,565,032

(47,510)
(663,583)

Այլ համապարփակ եկամուտ
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս
չվերադասակարգվող այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքներ
Հիմնական միջոցների վերագնահատում
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
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումային արժեթղթերի հետ կապված
գործառնություններից չիրացված օգուտ
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումային արժեթղթերի հետ կապված
գործառնություններից իրացված օգուտ` վերադասակարգված
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում
Շահութահարկի ազդեցություն
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս
վերադասակարգվող զուտ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքներ
Հաշվետու տարվա այլ համապարփակ եկամուտ/(վնաս)
հարկումից հետո
Ընդամենը հաշվետու տարվա համապարփակ եկամուտ/(վնաս)

213,769
(42,754)
171,015

1,339,201
(54,229)
(256,994)

(708,574)
141,715
(566,859)

33,128
(45,838)
2,542

1,027,978

(10,168)

1,198,993

(577,027)

2,764,025

(1,240,610)
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Ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին ամփոփ համախմբված
հաշվետվություն
2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար
(հազար ՀՀ դրամ)

Կանոնադրական
կապիտալ
Մնացորդն առ 2015թ.
հունվարի 1
Հատկացում գլխավոր
պահուստին
Շահաբաժիններ
բաժնետերերին
Ընդամենը
գործարքներ
սեփականատերերի
հետ
Հաշվետու տարվա
վնաս
Հաշվետու տարվա այլ
համապարփակ վնաս
Ընդամենը հաշվետու
տարվա
համապարփակ
վնաս
Վերագնահատման
պահուստի
ամորտիզացիա
Մնացորդը 2015թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Կանոնադրական
կապիտալի
ավելացում
Շահաբաժիններ
բաժնետերերին
Ընդամենը
գործարքներ
սեփականատերերի
հետ
Հաշվետու տարվա
շահույթ
Հաշվետու տարվա այլ
համապարփակ
եկամուտ
Ընդամենը հաշվետու
տարվա
համապարփակ
եկամուտ
Վերագնահատման
պահուստի
ամորտիզացիա
Մնացորդը 2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Վաճառքի
համար
մատչելի
արժեթղթերի
Հողի և
վերագնաշենքերի
հատման վերագնահա- Չբաշխված
պահուստ
տումից աճ
շահույթ

Էմիսիոն
եկամուտ

Գլխավոր
պահուստ

7,002,033

63,233

844,898

347,391

3,978,488

10,268,240

22,504,283

−

−

161,098

−

−

(161,098)

−

−

−

−

−

−

(562,248)

(562,248)

−

−

161,098

−

−

(723,346)

(562,248)

−

−

−

−

−

(663,583)

(663,583)

−

−

−

(10,168)

(566,859)

−

−

−

(10,168)

(566,859)

−

−

−

−

7,002,033

63,233

1,005,996

337,223

9,414,600

−

−

−

−

9,414,600

(663,583)

(577,027)

(1,240,610)

94,990

−

3,316,639

8,976,301

20,701,425

−

−

−

−

−

−

(702,047)

−

−

−

−

(702,047)

8,712,553

−

−

−

−

−

1,565,032

1,565,032

−

−

−

1,027,978

171,015

−

1,198,993

−

−

−

1,027,978

171,015

1,565,032

2,764,025

−

−

−

134,528

−

63,233

1,005,996

9,973,814

32,178,003

16,416,633

(94,990)

−

Ընդամենը
կապիտալ

(134,528)
1,365,201

3,353,126

9,414,600
(702,047)
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Ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին ամփոփ համախմբված հաշվետվություն
2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող ժամանակաշրջանի համար
(հազար ՀՀ դրամ)

Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից
Ստացված տոկոսներ
Վճարված տոկոսներ
Ստացված միջնորդավճարներ
Վճարված միջնորդավճարներ
Զուտ առևտրային եկամուտ
Ստացված այլ եկամուտ
Աշխատակազմին վճարված գումարներ
Վճարված այլ ծախսեր
Դրամական միջոցների հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և
պարտավորությունների փոփոխությունը
Գործառնական ակտիվների զուտ (ավելացում)/նվազում
Առևտրային արժեթղթեր
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ
Բռնագանձված ակտիվներ
Այլ ակտիվներ
Գործառնական պարտավորությունների զուտ ավելացում/(նվազում)
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ
Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ
Այլ պարտավորություններ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` (օգտագործված)/ստացված
գործառնական գործունեությունում մինչև շահութահարկը
Վճարված շահութահարկ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` (օգտագործված)/ստացված
գործառնական գործունեությունում
Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումային արժեթղթերի ձեռքբերում
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումային արժեթղթերի վաճառք և մարում
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` օգտագործված ներդրումային
գործունեությունում

2016թ.

2015թ.

13,110,944
(6,550,012)
2,003,640
(763,729)
899,056
943,846
(3,349,030)
(2,615,419)

13,429,082
(6,939,477)
1,887,676
(656,310)
1,009,948
943,440
(3,125,110)
(2,492,799)

3,679,296

4,056,450

22,759
6,698,218
(38,685,135)
190,557
(10,347)

(318,847)
(1,961,453)
5,083,968
406,513
(533,142)

(6,705,878)
27,986,234
17,472
61,502

(858,194)
15,778,647
(166,150)
(485,708)

(6,745,322)
(41,940)

21,002,084
(275,495)

(6,787,262)

20,726,589

(7,611,181)
3,981,403
(430,846)
(29,133)

(6,402,759)
4,237,823
(694,328)
(61,609)

(4,089,757)

(2,920,873)

9,414,600
2,154,195
(1,410,854)
343,425
−
(702,047)

−
3,836,778
(3,412,102)
−
(957,952)
(562,248)

Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից
Մուտքեր բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից
Մուտքեր այլ փոխառու միջոցներից
Այլ փոխառու միջոցների մարում
Ստացված տորադաս փոխառություններ
Ստորադաս փոխառությունների մարում
Վճարված շահաբաժիններ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` ստացված/(օգտագործված)
ֆինանսավորման գործունեությունից

9,799,319

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում)/աճ

(1,077,700)

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա սկզբում
Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա
վերջում

46,029,188
(199,549)
44,751,939

(1,095,524)
16,710,192
27,841,421
1,477,575
46,029,188

4

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին
կից ծանոթագրություններ

Ծանոթագրություն 1
Համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների` «Կոնվերս Բանկ» փակ
բաժնետիրական ընկերությունը պետք է հրապարակի իր համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները:
Կից ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ համախմբված հաշվետվությունը, նույն ամսաթվին
ավարտված տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին ամփոփ համախմբված
հաշվետվությունը, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ համախմբված հաշվետվությունները և կից ծանոթագրությունը, քաղված են Խմբի` 2016թ.
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտորական ստուգում անցած համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններից` պատրաստված համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտների:
Կից ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները չեն պարունակում ամբողջ պարզաբանող
տեղեկատվությունը, որը ներկայացված է ամբողջական համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում,
մասնավորապես` հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը և այլ
պարզաբանող տեղեկատվությունը, որոնց բացահայտումը պարտադիր է համաձայն Ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների:
Ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթի հետ կարելի է ծանոթանալ «Կոնվերս Բանկ» փակ
բաժնետիրական ընկերության էլեկտրոնային կայքում:
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