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Մ» Սահմանա
ափակ պատ
տասխանատվությամբ ըն
նկերության միակ մասնակցին.
«ԻԴՐԱՄ

Կարծիք
ափակ
Ամփոփ ֆինանսակա
ֆ
ան հաշվետվ
վությունները
ը ներառում են
ե «ԻԴՐԱՄ»» Սահմանա
պատասխ
խանատվութ
թյամբ ընկեր
րության («Ըն
նկերություն»») ֆինանսական վիճակի մասին ամ
մփոփ
հաշվետվ
վությունը 2019թ. դեկտե
եմբերի 31-ի դրությամբ,
դ
ա շահույթի կամ
կ
վնասի և այլ
այդ տարվա
համապա
արփակ ֆինա
անսական արդյունքների
ա
ի մասին, սե
եփական կապիտալում
փոփոխությունների մասին
մ
և դրա
ամական միջոցների հոս
սքերի մասին ամփոփ
վությունները
ը` քաղված Ընկերության
Ը
ն 2019թ. դեկ
կտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտվ
ված
հաշվետվ
տարվա աուդիտ
ա
անց
ցած ֆինանս
սական հաշվ
վետվություն
ններից:
Մեր կարծիքով 2019թ
թ. դեկտեմբերի 31-ի դրո
ությամբ ավարտված տա
արվա Կազմ
մակերպությա
ան
որական ստո
ուգում անցա
ած ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություննե
երից քաղվա
ած կից ամփո
ոփ
աուդիտո
ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունները բոլոր էա
ական առում
մներով համա
ահունչ են աուդիտ
ա
անցա
ած
ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություններին՝ համա
աձայն Ծանոթ
թագրություն
ն 1-ում ներկայացված
հիմունքն
ներին:

Ամփոփ ֆինանսակ
կան հաշվե
ետվությունն
ներ
Ամփոփ ֆինանսակա
ֆ
ան հաշվետվ
վությունները
ը չեն պարուն
նակում բոլոր բացահայտ
տումները, որոնք
ո
պահանջվում են Ֆին
նանսական հաշվետվութ
հ
թյունների մի
իջազգային ստանդարտ
ս
տներում (ՖՀՄ
ՄՍ):
փ ֆինանսակ
կան հաշվետ
տվություններ
րի ընթերցոււմը չի փոխա
արինում
Հետևաբար, ամփոփ
թյան աուդիտ
տ անցած ֆի
ինանսական
ն հաշվետվությունների և դրանց վեր
րաբերյալ
Ընկերութ
աուդիտո
որական եզրակացության ընթերցմա
անը:

Աուդիտ անցած ֆի
ինանսական
ն հաշվետվ
վություններ
ր և դրանց վերաբերյա
վ
ալ մեր
եզրակա
ացությունը
Մենք արտահայտել ենք
ե
վերապ
պահումով աո
ուդիտորակա
ան կարծիք աուդիտ
ա
անց
ցած
ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունների վերաբե
երյալ 2020թ. հունիսի 19
9-ի մեր եզրա
ակացություն
նում:
Վերապա
ահումը վերբերվում է այն
ն բանին,որ Ընկերություւնը պետք է համախմբեր
ր դուստր
ընկերութ
թյան ֆինանս
սական հաշվետվություն
նները, քանի
ի որ դուստր ընկերությունը վերահսկվում
է Ընկերո
ության կողմի
ից, չնայած, ղեկավարոււթյան գնահա
ատմամբ, հա
ամախմբման
ն արդյունքո
ում

ww
ww.grantthornton
n.am

դուստր ընկերության
ը
ն ֆինանսակ
կան հաշվետ
տվություններ
րի համախմբ
բումն էական
նորեն չի ազ
զդի
Ընկերութ
թյան ֆինանսական հաշշվետվություն
նների վրա: Ելնելով դուս
ստր ընկերո
ությանը
վերաբերող բավարա
ար տեղեկատ
տվության բա
ացակայությո
ունից, մենք չենք կարող
ղ գնահատելլ, թե
դ
ընկե
երության ֆի
ինանսական
ն հաշվետվությունների համախմբմա
հ
ան արդյունք
քում
արդյո՞ք դուստր
Ընկերութ
թյան ֆինանսական հաշշվետվություն
նները կենթա
արկվեին էա
ական փոփոխ
խություններ
րի:

Ամփոփ ֆինանսակ
կան հաշվե
ետվությունն
ների նկատ
տմամբ ղեկա
ավարությա
ան
պատաս
սխանատվո
ությունը
Ղեկավարությունը պատասխանա
ատու է աուդ
դիտ անցած ամփոփ ֆին
նանսական
վությունների
ի՝ ծանոթագրություն 1-ոււմ նկարագր
րված հիմունքների համա
աձայն
հաշվետվ
պատրաս
ստման համար:

Աուդիտո
որի պատա
ասխանատվ
վությունը
Մեր պատ
տասխանատ
տվությունն է,
է հիմնվելով
վ 810 «Ամփոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություննե
երի
վերաբերյյալ աուդիտորական եզր
րակացությա
ան նկատմամբ կիրառվո
ող առաջադր
րանքներ»
ստանդա
արտին համա
ապատասխա
ան մեր կողմ
մից իրականացրած ընթացակարգեր
րի վրա`
արտահա
այտել կարծի
իք այն մասին, թե արդյո
ոք ամփոփ ֆինանսակա
ֆ
ն հաշվետվո
ությունները
բոլոր էական առումն
ներով համահունչ են աո
ուդիտ անցա
ած ֆինանսական հաշվետ
տվություննե
երին:

Արմեն Հո
ովհաննիսյա
ան

Լիդա Թադեոսյան
ն

Տնօրեն

տի ղեկավար
Աուդիտ

19 հունիս
սի 2020թ.
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