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ախբանկ» փակ բաժնետ
տիրական ըն
նկերության բաժնետերե
բ
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Կարծ
ծիք
ակ
ախբանկ» փա
Ամփոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություննե
երը ներառում են «Արցա
ետիրական ընկերության (Բանկ) բա
աժնետերերի
ին ֆինանսա
ական վիճակ
կի մասին
բաժնե
ամփո
ոփ հաշվետվ
վությունը 2017թ. դեկտեմ
մբերի 31-ի դրությամբ,
դ
ա տարվա
այդ
ա շահույթի
կամ վնասի
վ
և այլ համապարփ
փակ ֆինանսական արդ
դյունքների մասին,
մ
սեփա
ական
կապի
իտալում փոփ
փոխությունն
ների մասին և դրամակա
ան միջոցներ
րի հոսքերի մասին
ամփո
ոփ հաշվետվ
վությունները
ը` քաղված Բանկի
Բ
2017թ
թ. դեկտեմբե
երի 31-ի դրո
ությամբ
ավար
րտված տարվա աուդիտ անցած ֆին
նանսական հաշվետվութ
հ
թյուններից:
Մեր կարծիքով
կ
20
017թ. դեկտե
եմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված
ա
ծ տարվա Բա
անկի աուդիտ
տ
անցա
ած ֆինանսական հաշվետ
տվություննե
երից քաղվա
ած կից ամփո
ոփ ֆինանսա
ական
հաշվե
ետվությունները բոլոր էա
ական առում
մներով համահունչ են աուդիտ
ա
անցած
ֆինան
նսական հա
աշվետվություններին՝ հա
ամաձայն Ծա
անոթագրութ
թյուն 1-ում նե
երկայացված
ծ
հիմուն
նքների:

Ամփո
ոփ ֆինանս
սական հաշշվետվությո
ուններ
Ամփոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություննե
երը չեն պար
րունակում բոլոր
բ
բացահ
հայտումները
ը,
որոնք
ք պահանջվո
ում են Ֆինա
անսական հա
աշվետվությո
ունների միջա
ազգային
ստան
նդարտներոււմ (ՖՀՄՍ): Հետևաբար,
Հ
, ամփոփ ֆի
ինանսական հաշվետվոււթյունների
ընթեր
րցումը չի փո
ոխարինում Բանկի
Բ
աուդ
դիտ անցած ֆինանսակա
ան հաշվետվությունների
և դրա
անց վերաբեր
րյալ աուդիտ
տորական եզ
զրակացության ընթերցմ
մանը:

Աուդի
իտ անցած ֆինանսակ
կան հաշվե
ետվությունն
ներ և դրան
նց վերաբեր
րյալ մեր
եզրա
ակացություն
նը
Մենք արտահայտ
տել ենք չձևա
ափոխված աուդիտորակ
ա
ան կարծիք աուդիտ ան
նցած
նսական հա
աշվետվությունների վերա
աբերյալ 2018թ. ապրիլի 25-ի մեր
ֆինան
եզրակ
կացությունո
ում:

Ամփո
ոփ ֆինանս
սական հաշշվետվությո
ունների նկա
ատմամբ ղե
եկավարութ
թյան
պատ
տասխանատ
տվությունը
Ղեկավարությունը
ը պատասխանատու է աուդիտ
ա
անցած ամփոփ ֆինանսակա
ան

www.grantthorrnton.am

հաշվե
ետվությունների՝ ծանոթագրություն 1-ում նկարա
ագրված հիմ
մունքների հա
ամաձայն
պատր
րաստման համար:

Աուդի
իտորի պատ
տասխանա
ատվությունը
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Մեր պատասխան
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նատվություն
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մփոփ ֆինան
նսական
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երյալ աուդիտ
տորական եզրակացութ
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թյան նկատմամբ
կիրառ
ռվող առաջա
ադրանքներ” ստանդար
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պատասխան
ն մեր կողմի
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իրակա
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թ արդյոք
ամփո
ոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունները բոլոր էա
ական առում
մներով համա
ահունչ են
աուդի
իտ անցած ֆինանսակա
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ություններին
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ն հաշվետվո
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Արմեն Հովհաննիս
սյան
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Առաջա
ադրանքի պա
ատասխանա
ատու
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