
Հազար ՀՀ դրամ

Ծանո

թ.

01/04/22-

30/06/22

01/01/22-

30/06/22

01/04/21-

30/06/21

01/01/21-

30/06/21

Տոկոսային եկամուտ հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով 24              7,230,464          14,216,723            6,561,236       13,026,070 

Այլ տոկոսային եկամուտ 24                  23,702                 45,479                 23,884              50,542 

Տոկոսային ծախս 24            (3,624,116)          (7,079,452)           (2,942,294)        (5,774,930)

Զուտ տոկոսային եկամուտ             3,630,050           7,182,750            3,642,826         7,301,682 

Վարկային կորուստների գծով ծախս 25                 370,343                 23,372           (1,297,764)        (1,968,915)

Զուտ տոկոսային եկամուտ վարկային կորուստների գծով ծախսից hետո             4,000,393           7,206,122            2,345,062         5,332,767 

Միջնորդավճարների գծով եկամուտ 26              1,596,804            2,604,632               947,864         1,780,271 

Միջնորդավճարների գծով ծախս 26               (862,845)          (1,354,585)              (461,128)           (850,219)

Զուտ առևտրային եկամուտ 27              5,203,982            6,096,630               575,127            801,131 

Փոխարժեքային տարբերություններից զուտ (վնաս)/օգուտ            (1,218,490)          (1,449,896)              (769,462)           (673,732)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով 

չափվող ներդրումային արժեթղթերից զուտ օգուտ                 (45,539)               (38,319)                 24,999              80,781 

Այլ եկամուտ 28                 232,906               419,188               349,900            598,064 

Ոչ տոկոսային եկամուտ             4,906,818           6,277,650               667,300         1,736,296 

Անձնակազմի գծով ծախսեր 29            (1,769,485)          (3,504,639)           (1,378,860)        (2,898,938)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն 11               (285,521)             (572,088)              (311,215)           (601,385)

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա 12                 (15,574)               (29,513)                (13,411)             (26,684)

Վարչական և այլ գործառնական ծախսեր 29               (987,185)          (1,892,432)           (1,089,155)        (2,017,624)

Ոչ տոկոսային ծախսեր           (3,057,765)          (5,998,672)          (2,792,641)       (5,544,631)

Շահույթ մինչև շահութահարկ             5,849,446           7,485,100               219,721         1,524,432 

Շահութահարկի գծով ծախս 19            (1,393,836)          (1,774,098)              (156,981)           (435,845)

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/(վնաս)             4,455,610           5,711,002                 62,740         1,088,587 

Այլ համապարփակ եկամուտ

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)               (744,837)          (1,278,045)              (266,326)           (123,171)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 

ֆինանսական ակտիվների հետ կապված գործառնություններից իրացված օգուտ` 

վերադասակարգված ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում                  45,539                 38,319                (24,999)             (80,781)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 

չափվող պարտքային գործիքների ակնկալվող վարկային կորուստների գծով 

պահուստի փոփոխություններ                    5,558                   3,659                 18,572              26,002 

Շահութահարկի ազդեցություն 19                 124,873               222,492                 49,096              32,031 

Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս վերադասակարգվող 

զուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ              (568,867)          (1,013,575)             (223,657)          (145,919)

Այլ համապարփակ եկամուտ/վնաս հարկումից հետո              (568,867)          (1,013,575)             (223,657)          (145,919)

Ընդամենը համապարփակ եկամուտ/(վնաս)             3,886,743           4,697,427             (160,917)            942,668 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.07.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ` Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`                                                                                                                                                                                                                                                                                    Դ. Ազատյան                        

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվություն

30 Հունիսի  2022թ.

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



Ակտիվներ

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 6             52,440,998          56,470,480 

Առևտրային արժեթղթեր 7                  821,741              854,438 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ 8             37,413,453          21,813,642 

Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ 16                    65,902                  6,862 

Հաճախորդներին տրված ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ 9           222,447,499        234,288,706 

Ներդրումային արժեթղթեր 10             66,406,287          40,638,892 

Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված ներդրումային արժեթղթեր 10                           -             9,509,290 

Հիմնական միջոցներ և օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվներ 11               8,136,531           8,202,522 

Ոչ նյութական ակտիվներ 12                  546,143              567,275 

Բռնագանձված ակտիվներ 13               2,501,566           2,529,398 

Ընթացիկ ակտիվներ շահութահարկի գծով 19                           -                          -   

Այլ ակտիվներ 14               2,411,182           2,690,295 

Ընդամենը ակտիվներ           393,191,302       377,571,800 

 

Պարտավորություններ և կապիտալ

Պարտավորություններ

Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ 15               2,592,780          12,978,711 

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 16                  402,671                48,311 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 17           278,188,122        261,422,606 

Կազմակերպության կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր 18             15,894,713          17,235,691 

Ընթացիկ պարտավորություններ շահութահարկի գծով               1,291,446              699,521 

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ 19                  880,632              904,643 

Այլ փոխառու միջոցներ 20             33,673,511          29,144,282 

Պարտավորություններ վարձակալության գծով 11               1,503,573           1,440,047 

Ստորադաս փոխառություններ 21                  285,657              336,885 

Պայմանական պարտավորությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ 22                  161,016              149,784 

Այլ պարտավորություններ 14               2,528,179           1,610,054 

Ընդամենը պարտավորություններ           337,402,300       325,970,535 

 

Կապիտալ

Կանոնադրական կապիտալ 23             19,947,633          19,947,633 

Էմիսիոն եկամուտ                    63,233                63,233 

Գլխավոր պահուստ               8,848,182           3,848,182 

Հիմնական միջոցների գծով վերագնահատման պահուստ               3,194,069           3,233,483 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքերի միջոցով չափվող 

ֆինանսական ակտիվների վերագնահատման պահուստ              (2,183,647)          (1,170,072)

Չբաշխված շահույթ             25,919,532          25,678,806 

Ընդամենը կապիտալ             55,789,002         51,601,265 

 

Ընդամենը պարտավորություններ և կապիտալ           393,191,302       377,571,800 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.07.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ` Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`                                                                                                                                                                                                                                                                                    Դ. Ազատյան                        

Հազար ՀՀ դրամ Ծանոթ. 30/06/22

31/12/2021 

/ստուգված/

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

30 Հունիսի  2022թ.

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



Հազար  ՀՀ դրամ

Կանոնադրական 

կապիտալ

Էմիսիոն 

եկամուտ

Գլխավոր 

պահուստ

Իրական արժեքով՝ այլ 

համապար-փակ ֆինանսական 

արդյունքների միջոցով 

չափվող արժեթղթերի 

վերագնա-հատման պահուստ

Հիմնական 

միջոցների գծով 

վերագնահատման 

պահուստ Չբաշխված շահույթ

Ընդամենը 

կապիտալ

Մնացորդն առ 2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/ստուգված/                19,947,633                   63,233                 3,627,805                                        (328,381)                    3,360,688                 21,645,069            48,316,047 

Կանոնադրական կապիտալի համալրում                          -   

Հատկացում գլխավոր պահուստին                       220,377                       (220,377)                          -   

Շահաբաժիններ բաժնետերերին                                  -                            -   

Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ                              -                            -                      220,377                                                   -                                  -                       (220,377)                          -   

                         -   

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/վնաս                      1,088,587              1,088,587 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս                                             (145,919)                                  -                 (145,919)

Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ 

եկամուտ/(վնաս)                              -                            -                               -                                          (145,919)                                -                     1,088,587                 942,668 

Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա                                 -                               -                                  -                                                          -                            (63,603)                           63,603                          -   

Մնացորդը 2021թ. հունիսի 30-ի  դրությամբ                19,947,633                   63,233                 3,848,182                                        (474,300)                    3,297,085                 22,576,882            49,258,715 

Մնացորդն առ 2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/ստուգված/                19,947,633                   63,233                 3,848,182                                     (1,170,072)                    3,233,483                 25,678,806            51,601,265 

Կանոնադրական կապիտալի համալրում                          -   

Հատկացում գլխավոր պահուստին                    5,000,000                    (5,000,000)                          -   

Շահաբաժիններ բաժնետերերին                       (509,690)               (509,690)

Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ                              -                            -                   5,000,000                                                   -                                  -                    (5,509,690)               (509,690)

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/վնաս                      5,711,002              5,711,002 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս                                          (1,013,575)                                  -              (1,013,575)

Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ 

եկամուտ/(վնաս)                              -                            -                               -                                       (1,013,575)                                -                     5,711,002              4,697,427 

Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա                                 -                               -                                  -                                                          -                            (39,414)                           39,414                          -   

Մնացորդը 2022թ. հունիսի 30-ի դրությամբ                19,947,633                   63,233                 8,848,182                                     (2,183,647)                    3,194,069                 25,919,532            55,789,002 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.07.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ`   Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`                                                                                                                                                                                                                                                                                    Դ. Ազատյան                        

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն 

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

30 Հունիսի  2022թ. 30 Հունիսի  2022թ.



Հազար ՀՀ դրամ

01/01/2022-

30/06/2022

01/01/2021-

30/06/2021

Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից

Ստացված տոկոսներ            15,712,463                  11,862,046 

Վճարված տոկոսներ             (8,196,059)                  (4,085,807)

Ստացված միջնորդավճարներ              2,604,631                    1,780,271 

Վճարված միջնորդավճարներ             (1,354,585)                     (850,219)

Զուտ առևտրային եկամուտ              6,620,205                      831,773 

Ստացված այլ եկամուտ                 388,878                      614,744 

Աշխատակազմին վճարված գումարներ             (3,069,073)                  (2,348,174)

Վարչական և այլ գործառնական ծախսեր             (1,893,002)                  (2,030,300)

Դրամական միջոցների հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների 

փոփոխությունները            10,813,458                   5,774,334 

Գործառնական ակտիվների (ավելացում)/նվազում

Առևտրային արժեթղթեր                     5,476                          1,375 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ           (23,072,982)                     (177,389)

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ           (10,155,770)                  (3,069,625)

Բռնագանձված ակտիվներ                 270,452                      191,448 

Այլ ակտիվներ                   81,241                     (280,918)

Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)                          -   

Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ             (9,013,145)                  19,969,987 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ            51,760,795                  18,448,996 

Ածանցյալ գործիքներ                (131,373)                        67,916 

Այլ պարտավորություններ                  (19,188)                      182,259 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը            20,538,964                 41,108,383 

Վճարված շահութահարկ(փոխհատուցում)                (986,480)                          2,839 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` ստացված գործառնական գործունեությունից            19,552,484                 41,111,222 

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից

Ներդրումային արժեթղթերի ձեռքբերումներ           (23,197,603)                (12,798,227)

Ներդրումային արժեթղթերի վաճառքից և մարումից մուտքեր              3,668,627                    3,885,974 

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում                          -                       (844,263)

Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր                 336,769                       (47,984)

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում                    (8,382)                       (56,245)

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` օգտագործված ներդրումային գործունեությունում          (19,200,589)                 (9,860,745)

Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից

Մուտքեր կանոնադրական կապիտալի համալրումից                          -                                  -   

Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մուտքեր              6,076,931                    6,731,046 

Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մարում             (5,715,100)                (11,176,046)

Մուտքեր այլ փոխառու միջոցներից              7,447,827                    3,785,612 

Այլ փոխառու միջոցների մարում             (2,877,887)                  (2,586,039)

Ստորադաս փոխառությունների մարումներ                          -                                  -   

Վարձակալության գծով պարտավորություն                (581,440)                     (298,531)

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր`(օգտագործված)/ստացված ֆինանսավորման գործունեությունում              4,350,331                 (3,543,958)

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ              4,702,226                 27,706,519 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու տարվա սկզբում            56,470,480                  33,344,488 

Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա             (8,739,227)                  (2,397,306)

Ակնկալվող վարկային կորուստների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա                     7,519                         (9,205)

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում (Ծան.6)            52,440,998                 58,644,496 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.07.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ` Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`                                                                                                                                                                                                                                                                                    Դ. Ազատյան                        

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն 

Կոնվերս բանկ ՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

30 Հունիսի  2022թ.



(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          19,947,633 50,000 Խախտում առկա չէ

     Ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափը 46,655,298 30,000,000 Խախտում առկա չէ

     Ն11 Հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև 

նվազագույն հարաբերակցությունը

15.25% 9.00%
Խախտում առկա չէ

     Ն12 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների 

միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

15.72% 12.00%
Խախտում առկա չէ

     Ն21 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված բարձր իրացվելի 

ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված ընդհանուր ակտիվների 

գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

38.55% 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

32.52% 4.00%

Խախտում առկա չէ

     Ն22 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված  բարձր իրացվելի 

ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված  ցպահանջ 

պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

110.09% 60.00%

Խախտում առկա չէ

    Ն221 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթներով  արտահայտված բարձր 

իրացվելի ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթներով  արտահայտված 

ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

71.62% 10.00%

Խախտում առկա չէ

     Ն23 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և զուտ դրամական արտահոսքի 

միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (բոլոր արժույթներով)

215.90% 100.00%
Խախտում առկա չէ

    Ն23(FX) Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և զուտ դրամական 

արտահոսքի միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (առաջին խմբում 

ներառվող նշանակալի արժույթների խմբի գծով)

249.00% 100.00%

Խախտում առկա չէ

    Ն24 Բանկին հասանելի կայուն միջոցների և բանկին անհրաժեշտ կայուն 

միջոցների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (բոլոր արժույթներով)

159.50% 100.00%
Խախտում առկա չէ

    Ն24(FX) Բանկին հասանելի կայուն միջոցների և բանկին անհրաժեշտ կայուն 

միջոցների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (առաջին խմբում 

ներառվող նշանակալի արժույթների խմբի գծով)

152.40% 100.00%

Խախտում առկա չէ

     Ն31 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 5.64% 20.00% Խախտում առկա չէ

     Ն32 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը 13.81% 500.00% Խախտում առկա չէ

     Ն41 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 0.68% 5.00% Խախտում առկա չէ

     Ն42 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը 7.39% 20.00% Խախտում առկա չէ

Ն5.1. պահանջի և գրավի արժեքի սահմանային հարաբերակցության

առավելագույն չափի նորմատիվից շեղում

0.00% 10.00%
Խախտում առկա չէ

Ն5.2. պահանջի և գրավի արժեքի սահմանային հարաբերակցության

առավելագույն չափի նորմատիվից շեղում

2.52% 5.00%
Խախտում առկա չէ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված

պարտադիր պահուստների նվազագույն չափը                                                                                                                               

ՀՀ դրամով 4.00%

ԱՄՆ դոլարով 10%-ԱՄՆ դոլարով,8% -ՀՀ դրամով

Եվրոյով 10%-եվրոյով,8% -ՀՀ դրամով

Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն 

հարաբերակցությունը (ածանցյալ գործիքներով)

3.56% 10.00%
Խախտում առկա չէ

Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն 

հարաբերակցությունը (առանց ածանցյալ գործիքների)

3.71% 10.00%
Խախտում առկա չէ

Ըստ առանձին արտարժույթների յուրաքանչյուր արտարժույթի դիրքի և բանկի 

ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն հարաբերակցությունը

ԱՄՆ դոլարով 1.85% 7.00% Խախտում առկա չէ

Եվրոյով X 7.00% Խախտում առկա չէ

Ռուսական ռուբլիով 0.54% 7.00% Խախտում առկա չէ

Այլ X X Խախտում առկա չէ

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը`   14.07.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,

տնօրինության նախագահ` Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`                                                                                                                                                                                                                                                                                    Դ. Ազատյան                        

(եռամսյակային)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

30 Հունիսի  2022թ.

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

X

Խախտում առկա չէ




