Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվություն
30 սեպտեմբերի 2022թ.
Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Հազար ՀՀ դրամ
Տոկոսային եկամուտ հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով
Այլ տոկոսային եկամուտ
Տոկոսային ծախս
Զուտ տոկոսային եկամուտ
Վարկային կորուստների գծով ծախս
Զուտ տոկոսային եկամուտ վարկային կորուստների գծով ծախսից hետո
Միջնորդավճարների գծով եկամուտ
Միջնորդավճարների գծով ծախս
Զուտ առևտրային եկամուտ
Փոխարժեքային տարբերություններից զուտ (վնաս)/օգուտ
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով
չափվող ներդրումային արժեթղթերից զուտ օգուտ
Այլ եկամուտ
Ոչ տոկոսային եկամուտ
Անձնակազմի գծով ծախսեր
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Վարչական և այլ գործառնական ծախսեր
Ոչ տոկոսային ծախսեր
Շահույթ մինչև շահութահարկ
Շահութահարկի գծով ծախս
Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/(վնաս)
Այլ համապարփակ եկամուտ

Ծանո
թ.
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24
24
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26
26
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29
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Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս
չվերադասակարգվող զուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս վերադասակարգվող
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվների հետ կապված գործառնություններից չիրացված
օգուտ/(վնաս)
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվների հետ կապված գործառնություններից իրացված օգուտ`
վերադասակարգված ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
չափվող պարտքային գործիքների ակնկալվող վարկային կորուստների գծով
պահուստի փոփոխություններ
Շահութահարկի ազդեցություն
Հաջորդող ժամանակաշրջաններում որպես շահույթ կամ վնաս վերադասակարգվող
զուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ
Այլ համապարփակ եկամուտ/վնաս հարկումից հետո
Ընդամենը համապարփակ եկամուտ/(վնաս)

19

01/07/2230/09/22
7,742,650
26,597
(3,495,726)
4,273,521
(662,768)

01/01/2230/09/22
21,959,373
72,076
(10,575,178)
11,456,271
(639,396)

01/07/2130/09/21
6,701,815
23,464
(3,144,802)
3,580,477
(1,531,043)

01/01/2130/09/21
19,727,885
74,006
(8,919,732)
10,882,159
(3,499,958)

3,610,753
1,956,608
(597,015)
4,037,630
(394,820)

10,816,875
4,561,240
(1,951,600)
10,134,260
(1,844,716)

2,049,434
1,140,912
(575,796)
582,034
(241,810)

7,382,201
2,921,182
(1,426,015)
1,383,165
(915,542)

(101,583)
194,511
5,095,331
(2,084,916)
(289,896)
(17,293)
(947,982)
(3,340,087)
5,365,997
(980,172)
4,385,825

(139,902)
613,699
11,372,981
(5,589,555)
(861,984)
(46,806)
(2,840,414)
(9,338,759)
12,851,097
(2,754,270)
10,096,827

35,687
308,906
1,249,933
(1,373,213)
(316,215)
(11,519)
(990,911)
(2,691,858)
607,509
(186,434)
421,075

116,468
906,970
2,986,228
(4,272,151)
(917,600)
(38,203)
(3,008,535)
(8,236,489)
2,131,940
(622,279)
1,509,661

(2,354,665)

(3,632,710)

(647,028)

(770,199)

101,583

139,902

(35,687)

(116,468)

51,464

55,123

15,451

41,453

396,291

618,783

120,108

152,139

(1,805,327)
(1,805,327)
2,580,498

(2,818,902)
(2,818,902)
7,277,925

(547,156)
(547,156)
(126,081)

(693,075)
(693,075)
816,586

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն
30 սեպտեմբերի 2022թ.
Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

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

Ծանոթ.

30/09/22

31/12/2021
/ստուգված/

6
7
8
16
9
10
10
11
12
13
19
14

71,323,344
830,189
40,898,290
179,380
222,832,229
89,959,274
1,004,259
7,970,646
533,557
2,307,934
2,469,437
440,308,539

56,470,480
854,438
21,813,642
6,862
234,288,706
40,638,892
9,509,290
8,202,522
567,275
2,529,398
2,690,295
377,571,800

15
16
17
18

3,443,868
412,064
320,391,433
16,624,085
2,119,498
415,927
34,309,968
1,435,893
289,540
187,206
2,309,557
381,939,039

12,978,711
48,311
261,422,606
17,235,691
699,521
904,643
29,144,282
1,440,047
336,885
149,784
1,610,054
325,970,535

19,947,633
63,233
8,848,182
3,174,362

19,947,633
63,233
3,848,182
3,233,483

(3,988,974)
30,325,064
58,369,500

(1,170,072)
25,678,806
51,601,265

440,308,539

377,571,800

19
20
11
21
22
14

23

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն
30 սեպտեմբերի 2022թ.
Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

Հազար ՀՀ դրամ
Մնացորդն առ 2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/ստուգված/
Կանոնադրական կապիտալի համալրում
Հատկացում գլխավոր պահուստին
Շահաբաժիններ բաժնետերերին
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ

Կանոնադրական
կապիտալ
19,947,633

Էմիսիոն
եկամուտ
63,233

Իրական արժեքով՝ այլ
համապար-փակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափվող
Գլխավոր
արժեթղթերի վերագնապահուստ
հատման պահուստ
3,627,805
(328,381)

Հիմնական
միջոցների գծով
վերագնահատման
պահուստ
Չբաշխված շահույթ
3,360,688
21,645,069

220,377
-

-

220,377

-

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/վնաս
Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս

-

(220,377)
(220,377)
1,509,661
-

(693,075)

Ընդամենը
կապիտալ
48,316,047
1,509,661
(693,075)

Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ եկամուտ/(վնաս)
Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա
Մնացորդը 2021թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ

19,947,633

63,233

3,848,182

(693,075)
(1,021,456)

(95,404)
3,265,284

1,509,661
95,404
23,029,757

816,586
49,132,633

Մնացորդն առ 2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/ստուգված/
Կանոնադրական կապիտալի համալրում
Հատկացում գլխավոր պահուստին
Շահաբաժիններ բաժնետերերին
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ

19,947,633

63,233

3,848,182

(1,170,072)

3,233,483

25,678,806
(5,000,000)
(509,690)
(5,509,690)

51,601,265
(509,690)
(509,690)

10,096,827
-

10,096,827
(2,818,902)

10,096,827

7,277,925

59,121
30,325,064

58,369,500

5,000,000
-

-

5,000,000

-

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ/վնաս
Հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ շահույթ/վնաս
Ընդամենը հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ եկամուտ/(վնաս)
Վերագնահատման պահուստի ամորտիզացիա
Մնացորդը 2022թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ

-

(2,818,902)
19,947,633

63,233

-

(2,818,902)

8,848,182

(3,988,974)

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

(59,121)
3,174,362

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն
30 Սեպտեմբերի 2022թ.
Կոնվերս բանկ ՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1

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
Վարչական և այլ գործառնական ծախսեր

01/01/202230/09/2022

01/01/202130/09/2021

23,060,602
(10,477,785)
4,561,240
(1,951,600)
10,385,128
594,630
(5,027,622)
(2,791,041)

18,103,346
(8,709,546)
2,921,183
(1,426,015)
1,454,449
891,750
(3,704,271)
(3,041,497)

Դրամական միջոցների հոսքեր` մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների
փոփոխությունները

18,353,552

6,489,399

Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ
Ածանցյալ գործիքներ
Այլ պարտավորություններ

4,533
(26,087,333)
(12,146,926)
547,960
14,141
(7,761,870)
96,581,539
97,066
128,318

(9,754)
(3,477,803)
(10,302,255)
431,367
(1,294,477)
15,411,037
36,491,920
94,567
304,486

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկը
Վճարված շահութահարկ(փոխհատուցում)
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` ստացված գործառնական գործունեությունից

69,730,979
(1,265,086)
68,465,893

44,138,487
(62,177)
44,076,310

(52,078,274)
5,820,842
540,806
(13,088)
(45,729,714)

(19,158,662)
6,466,630
(618,198)
165,185
(55,265)
(13,200,310)

(509,690)
6,056,500
(5,715,100)
9,594,081
(4,471,510)
(975,868)

9,083,114
(11,431,450)
5,160,542
(3,716,396)
(451,828)

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

3,978,413
26,714,593
56,470,480
(11,864,016)
2,287

(1,356,018)
29,519,982
33,344,488
(3,748,380)
(10,221)

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

71,323,344

59,105,869

Գործառնական ակտիվների (ավելացում)/նվազում
Առևտրային արժեթղթեր
Պահանջներ բանկերի նկատմամբ
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխառություններ
Բռնագանձված ակտիվներ
Այլ ակտիվներ

Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից
Ներդրումային արժեթղթերի ձեռքբերումներ
Ներդրումային արժեթղթերի վաճառքից և մարումից մուտքեր
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր` օգտագործված ներդրումային գործունեությունում
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից
Վճարված շահաբաժիններ
Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մուտքեր
Թողարկված պարտքային արժեթղթերից մարում
Մուտքեր այլ փոխառու միջոցներից
Այլ փոխառու միջոցների մարում
Ստորադաս փոխառությունների մարումներ
Վարձակալության գծով պարտավորություն

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

(եռամսյակային)
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
30 Սեպտեմբերի 2022թ.
Կոնվերս բանկՓԲԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1
(հազար ՀՀ դրամ)

Նորմատիվներ

1

Նորմատիվի
փաստացի
մեծությունը
հաշվարկված
բանկի համար

ՀՀ կենտրոնական բանկի
սահմանած նորմատիվի
թույլատրելի մեծությունը

2

3

Հաշվետու
եռամսյակում
խախտումների թիվը

4

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի նվազագույն չափը
Ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափը
Ն11 Հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև
նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն12 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև
նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն21 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված բարձր իրացվելի
ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված ընդհանուր ակտիվների
գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն211 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթներով արտահայտված բարձր
իրացվելի ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթներով արտահայտված
ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

19,947,633
49,102,647
15.51%

50,000
30,000,000
9.00%

15.40%

12.00%

45.81%

15.00%

45.25%

4.00%

Ն22 Բանկի բոլոր արժույթներով արտահայտված բարձր իրացվելի
ակտիվների և բոլոր արժույթներով արտահայտված ցպահանջ
պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն221 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթներով արտահայտված բարձր
իրացվելի ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթներով արտահայտված
ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն23 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և զուտ դրամական արտահոսքի
միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (բոլոր արժույթներով)
Ն23(FX) Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և զուտ դրամական
արտահոսքի միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (առաջին խմբում
ներառվող նշանակալի արժույթների խմբի գծով)
Ն24 Բանկին հասանելի կայուն միջոցների և բանկին անհրաժեշտ կայուն
միջոցների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (բոլոր արժույթներով)
Ն24(FX) Բանկին հասանելի կայուն միջոցների և բանկին անհրաժեշտ կայուն
միջոցների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը (առաջին խմբում
ներառվող նշանակալի արժույթների խմբի գծով)
Ն31 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը
Ն32 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը
Ն41 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը
Ն42 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը
Ն5.1. պահանջի և գրավի արժեքի սահմանային հարաբերակցության
առավելագույն չափի նորմատիվից շեղում
Ն5.2. պահանջի և գրավի արժեքի սահմանային հարաբերակցության
առավելագույն չափի նորմատիվից շեղում
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված
պարտադիր պահուստների նվազագույն չափը

115.01%

60.00%

100.83%

10.00%

251.47%

100.00%

439.05%

100.00%

172.51%

100.00%

182.51%

100.00%

6.19%
14.94%
0.85%
8.16%
0.00%

20.00%
500.00%
5.00%
20.00%
10.00%

1.73%

5.00%

ՀՀ դրամով
ԱՄՆ դոլարով
Եվրոյով
Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն
հարաբերակցությունը (ածանցյալ գործիքներով)
Արտարժութային դիրքի և բանկի ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն
հարաբերակցությունը (առանց ածանցյալ գործիքների)
Ըստ առանձին արտարժույթների յուրաքանչյուր արտարժույթի դիրքի և բանկի
ընդհանուր կապիտալի միջև առավելագույն հարաբերակցությունը
ԱՄՆ դոլարով
Եվրոյով
Ռուսական ռուբլիով
Այլ

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

Խախտում առկա չէ

Խախտում առկա չէ

Խախտում առկա չէ

Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ

Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ

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

X

4.00%

1.74%

12%-ԱՄՆ դոլարով,6% -ՀՀ դրամով
12%-եվրոյով,6% -ՀՀ դրամով
10.00%

2.96%

10.00%

Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ
Խախտում առկա չէ

0.45%
0.15%
0.06%
X

7.00%
7.00%
7.00%
X

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

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը` 14.10.22թ

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն,
տնօրինության նախագահ`

Ա. Գրիգորյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Դ. Ազատյան

