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*Ֆիդես Հիփոթեքայիև Ընկերություն» ՈԻՎ4 ՓԲԸ
Բաժնետիրոջը
Մենք աոնդիաի ենք ենթարկել «Ֆիղես 2իփոթեքային Ընկերություն» ՈԻՎԿ ՓԲԸ ֊ի (այսուհետ
«Ընկերություն») կից ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը աո 31-ը դեկտեմբերի 2015թ., հաշվետու
տարվա
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքների,
սեփական կապիտալում
փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես
նաև հաշվապահական քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը և ա յլ պարզաբանող
ծանոթագրություններ:

Ֆինանսական հաշվետվությունների համար տնօրինության պատասխանատվությունը
Սույն
հաշվետվությունների
Ֆինանսական
ձաշվետվություևևերի Միջազգային
Ստանդարտների (այսուհետ «Ֆ2ՄՍ») համաձայն պատրաստման և արժանահավատ
ներկայացման համար պատասխանատու է տնօրինությունը: Այդ պատասխանատվությունը
ներառում է խաբեության կամ սխալի հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրումներ
չպարուևակող ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և իրական ներկայացման
նկատմամբ ներքին վերահսկողության մշակումը, կիրառումը և պահպանումը, պատշաճ
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ընտրությունը և կիրառումը, ինչպես
նաև տվյալ հանգամանքներում ողջամիտ հաշվապահական գնահատումների կատարումը:
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Աուղիտորի պատասխանատվությունը
Մեր պատասխանատվությունն է իրականացված աուդիտի հիման վրա կարծիք
արտահայտել սույն ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ: Մենք աուդիտև
իրականացրել
ենք
Աուդիտի
Միջազգային
Ստանդարտների
համաձայն:
Այս
ստանդարտներով պահանջվում է, որպեսզի մենք պահպանենք էթիկայի կանոնները, և
աուդիտը պլանավորենք և իրականացնենք ֆինանսական հաշվետվությունների էական
խեղաթյուրումներից
զերծ լինելու վերաբերյալ ողջամիտ երաշխիքներ ձեռք բերելու
նպատակով:
Աուդիտը ներառում է ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված գումարների և
բացահայտումների վերաբերյալ աուդիտորական ապացույցների ձեռքբերմանն ուղղված
ընթացակարգերի իրականացում: Ընթացակարգերի ընտրությունը հիմնված է աուղիտորի
դատողությունների վրա ներառյալ խաբեության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական
հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկի գնահատումը: Այս ռիսկը գնահատելիս
աուղիտորը հաշվի է առնում Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների
պատրաստման և արժանահավատ ներկայացման ապահովմանն ուղղված ներքին
վերահսկողությունը, ինչը թույլ է տափս մշակել տվյալ հանգամանքներին համապատասխան
աուդիտորական ընթացակարգեր, սակայն ոչ Ընկերության .ներքին վերահսկողության
արդյունավետության մասին կարծիք արտահայտելու նպատակով: Աուդիտը ներառում է
կիրառվող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համապատասխանության և
տնօրինության կատարած հաշվապահական գնահատականների հիմնավորվածությաև,
ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման
գնահատումը:
Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ
աուդիտորական ապացույցներ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

համապատասխան

Կարծիր
Մեր կարծիքով, ֆինանսական հաշվետվությունները տափս են բոլոր էական առումներով
ճշմարիտ և իրական պատկերը 2015թ. դեկտեմբեր 31-ի դրությամբ Ընկերության
ֆինանսական վիճակի, ինչպես նան հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական
միջոցների հոսքերի մասին համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների Միջազգային
ստանդարտների:

Աուդիտոր
Ա. Դավթյան
15.04.2016թ.
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