
 

 

 
  

 

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ներկայացվում է «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի խորհրդին 

 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կից ներկայացված համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներա-

ռում են ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունը՝ առ 31-ը դեկտեմբերի 2013թ., այդ 

ամսաթվին ավարտված տարվա համար շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասին, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին և դրամական միջոցների 

հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվությունները, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականության նշանակալի մասերի համառոտ նկարագիրը և այլ բացատրական ծանոթագրություն-

ները: 

 

Ղեկավարության պատասխանատվությունը համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

Կազմակերպության ղեկավարությունը պատասխանատու է սույն համախմբված ֆինանսական հաշ-

վետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար` համաձայն ՖՀՄՍ-ների: Ղեկավա-

րությունը պատասխանատու է նաև այնպիսի ներքին վերահսկողության համակարգի համար, որը նրա 

կարծիքով թույլ կտա կազմել սխալների կամ խարդախության արդյունքում առաջացող էական խեղա-

թյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվություններ: 

 

Աուդիտորների պատասխանատվությունը 

Մեր պատասխանատվությունն է անցկացված աուդիտի արդյունքում արտահայտել կարծիք սույն 

համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ: 

Մենք աուդիտն իրականացրինք աուդիտի միջազգային ստանդարտներով: Այդ ստանդարտներով 

պահանջվում է, որ մենք հետևենք էթիկայի պահանջներին և աուդիտը պլանավորենք ու իրականացնենք՝ 

համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու մասին 

ողջամիտ երաշխիք ձեռք բերելու նպատակով: 

Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են այնպիսի ընթացակարգերի իրականացում, որոնք թույլ 

են տալիս ձեռք բերել աուդիտորական ապացույցներ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություննե-

րում ներկայացված գումարների և բացահայտումների վերաբերյալ: Ընտրված ընթացակարգերը կախված 

են աուդիտորի դատողությունից և ներառում են նաև այնպիսի էական խեղաթյուրումների ռիսկի գնահա-

տումը, որոնք կարող են պայմանավորված լինել թե խարդախությամբ և թե սխալներով: Այս ռիսկը գնա-

հատելիս աուդիտորը դիտարկում է համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման 

և վերջիններիս ճշմարիտ կերպով ներկայացման համար կիրառվող ներքին վերահսկողության համա-

կարգը, նպատակ ունենալով մշակել այդ հանգամանքներին համապատասխանող աուդիտորական 

ընթացակարգեր՝ բայց ոչ կարծիք արտահայտել կազմակերպության ներքին վերահսկողության համա-

կարգի արդյունավետության վերաբերյալ: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են նաև 

համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության համապատասխանության, ղեկավարության կողմից կատարված 

հաշվապահական գնահատումների խելամտության, ինչպես նաև համախմբված ֆինանսական հաշվե-

տվությունների ընդհանուր ներկայացման գնահատումը: 

Մենք գտնում ենք, որ ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցները բավարար և համապատասխան 

հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 

ÐÐ, ºñ¨³Ý 0010, ²ÙÇñÛ³Ý 4/6  Ð»é`. (374 60) 60 70 80, 60 71 81, Ð»é.(ü³ùë)` (374 60) 60 72 82,   info@tmaudit.am, www. tmaudit.am 



 

 
 

Կարծիք 

Մեր կարծիքով համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները «Երևանի պետական համալսարան» 

ՊՈԱԿ-ի համախմբված ֆինանսական վիճակի` առ 31.12.2013թ., ինչպես նաև այդ ամսաթվի դրությամբ 

ավարտված տարվա համախմբված ֆինանսական արդյունքների և դրամական հոսքերի մասին տալիս են 

ճշմարիտ և իրական պատկեր` համաձայն ՖՀՄՍ-ների: 

 

 

 
Թաթուլ Մովսիսյան 

Գլխավոր տնօրեն 

 

 

 

Ղուկաս Աթոյան 

Առաջադրանքի ղեկավար 

 

27 հունիսի, 2014թ., 

ք.Երևան, Ամիրյան 4/6 

 

 

 

 



«l;;pbwbft UJiirnwlJwb hwuwzuwpwb• '1l11Ulz 

$ftbwbuwlJwb r/JufwlJ]l zfwuftb hwzfwjuzfprjw/1 hw2rflirnrjmpJDLb 
2013p.IJiilJrnlizfplipp 31-}1 IJPllL]itJWUp 

'OOOIJpmzf 

Ulrmptl_ 

i.}ufuwqwu U]12ngub.p 

n~ b.JmJ<lwqwu wqillptl_ub.p 

llb.uuwpwuwqwu wqillptl_ub.p 

l!wu]uwl{6:wp.ub.p. n~ ~hplwgpq wqillpl{ub.p.p. hwtfwp. 

Clo]wrflibp D,!pbpwgftlj wljrnfttjbkp 

'llw2wp.ub.p. 

llwu]uwl{6:wp. UJ.U12wrub.pp. h ~wnwJmJ<lJmhub.p.p. hwtfwp 

Unhillpwqwu h WJl :qb.p"[lillnpwqwu UJ.U1JllflJ2b.Jl 

l!wu]uwtl_6:wp 2whmplwhwpqp. qontl_ 

llwu]uwtl_6:wp hwpq b.pp h UJ.U1Jllflw:qp.p tl_6:wpub.p.p q~ntl_ 

Ul{wu:qub.p. 

'lp.wtfwqwu tf"[l2ngub.p. 

UJl ~hJ<lwgp.q wqlfl"[ltl_ub.p 

Clo]wrflibp pbpwgftlj wljwfttjbkp 

CIHjwrflibp wljrnfttjblip 

Ub.$wlpnb qwul]nnwt h UJ.Wpmwqnpmp]mbbhp 

~pw2Jutl.w~ 2whm]pl 

iTlwhmulflwj"[lh qwUJ.Plflwl 

Clo]wrflibp ukTjlwljwb ljwUJftrnwz 

<l>n]uwnmJ<lJmhub.p 

i.b.lflwi\qtl_w~ hwpqw]ph UJ.U1JllflU1tl_np.mplJmU 

Uqmpl{ub.p.pu tl_b.pwpb.p.niJ. 2unp.hub.p 

Clo]wrflibp D,!pbpwgftlj UJWprnwtjnpnLJi'JDLbbkp 

Unhillp.wqwu h WJl qp.b.:q"[lillnp.wqwu UJ.WJ1lflJ2b.p. 

l!wu]uwtl_6:wp. ~wnwJmJ<lJmhub.p.p. hwtfwp. 

Cwhmplwhwp.qp. q~ntl_ UJ.U1flillU1tl_np.mplJmh 

UJl hwp.q b.p.p. h UJ.U1J1lfl.tl_6:wp.ub.p.p. q~ml. UJ.Wflillwl{np.mJ<lJmh 

U2]uwlflwtl_wp.6.p. h U1Jl qwp.6:.hwlflmg-p. q~ntl_ UJ.Wflill-pl]mh 

bqwtfmlflub.pp.u tl_b.pwpb.pniJ. 2unphub.p 

U]l UJ.wpmwtl_np.mJ<lJmhub.p 

Clo]wrflibp pbpwgftlj UJWprnwtjnpnLpJDLbbkp 

C/o]wrfli/Jp b UJLUpUlLUtjDpilLJi'JDLb/Jkp 

U.UptfnhJwh 

31/12/13 

47,625,875 

34,668 

76 

7,745 

47,668,364 

173,757 

96,772 

271,316 

12,399 

81,091 

1,249,345 

5,473 

1,890,153 

49,558,517 

38,821,376 

169,894 

38,991,270 

470 

6,147,438 

2,432,170 

8,580,078 

53,098 

1,306,438 

24,641 

165,774 

212,951 

219,590 

4,677 

1,987,169 

49,558,517 

31/12/12 

47,630,432 

26,460 

85 

9,557 

47,666,534 

146,177 

11,817 

166,801 

46,733 

7,545 

71,060 

1,157,038 

8,000 

1,615,171 

49,281,705 

38,718,318 

169,894 

38,888,212 

470 

6,230,135 

2,847,660 

9,078,265 

62,824 

771,578 

5,316 

73,669 

180,851 

215,682 

5,308 

1,315,228 

49,281,705 

t 



ffl;pbwbfi UJkwwqwb hwrfw[uwpwb» 'IJJ1U~ 

Cwhnqpfi qwrf rfbwufi b WJL hwrfwUJwprftwq ~fibwbuwqwb WJHlJDLbpblipp rfwufib 

hwrfwjurlprfw~ hw2rfkwrjDLp.JllLb 

2013p.IJli!Jwlirfpkpfi 31-pb wrfwpwrfDIJ wwprfw hwrfwp 

'OOOI]pwzf 2013 2012 
,, ,.,." 

qnp~nLuhmr~JnbbJ:lg 2mhnqJ.3" (\j_l.nuu) 

2:.wum])_3" 7,166,173 6,384,800 

~w6:wnp):l ):lupuwpdbp (6,429,861) (5,782,006) 

lwrfwjuwnb 2whnLJP 736,312 60.2,794 

UJt bqwum.mubp (~mtuubp) 15,588 (83,296) 

Jlpwguwu ~w:tuuhp (3,556) (1,973) 

~wp~mqwu ~w:tuuhp (658,660) (556,278) 

q.np~bwqwb 2whnLJP 89,684 (38,753) 

l>J:luwuuwqwu bqwum.mubp 65,012 52,965 

<I>nluwpdbpw]J:lU. mwpphpm)_3"Jmh):lg oqm.m 5,916 8,900 

Cwhntjp zlftbJ.b hwpljDLrfp 160,612 23,112 

CwhnL)_3"whwpq):l q~ml. ~w:tuu (bqwum.m) (57,554) 43,992 

!1nLU12whnLjp 103,058 67,104 

Cbi]wt.flibp hwrfwUJwpTjlwq /Jftbwbuwqwb WPIJJDLbp 103,058 67,104 

U.UJ:lunU.Jwh 



~bpbwbft UJliwwqwb hwuwzuwpwb» 'Tl11U'tf 

Ulilftwqwb qwUJftwwznzzf lftnlftnfumpJD.Lbblipft zfwuftb hwzfwjuzfpz/w~ hwzz/liwz/mpJD.Lb 

2013p. IJliqwlizfplipft 31-ftb wzjwpwz/D.IJ wwpz/w hwzfwp 

'OOOIJpwzf 'tfwbnbw- ~w2fu- 11Ulhnw- C/H}wlfkbp 

IJPWljwb z/w~ UlWJflb 

~W'!Jl!.UlW£ 2_Ulhnll£.. ~w'!Jl!.wwl 
UbwgnpiJ:1! wn 31 :qhqmhl.fphp)l2011 39,467,682 169,894 39,637,576 

.2mm 2whmni) 67,104 67,104 

U]t hwuwlllwp~wq :jl)lhwhmuqwh wp:q]mhp 

CbiJmzflibp hwzfmUJmpzftwlj :jftbwbuwljwb 67,104 67,104 

mpiJ]mbp' wnwbg hwpljlipft 
l£wll!Pmwt)l htJ.wqhgmu (816,468) (816,468) 

Ubwgnp:q]! wn 31 :qhqmhuphp)l2012 38,718,318 169,894 38,888,212 

.2mm 2whnl]:{i) 103,058 103,058 

UJt hwuwlllwp~wq :f:>)lhwhuwqwh wpl}]mhp 

CbiJmzflibp hwz!WUJmpzftwlj :jftbwbuwljwb 103,058 103,058 

WPIJJmbp' wnwbg hwpljlipfi 

Ubwgnp:q]! wn 31 :qh.qmhuphp)l2013 38,821,376 169,894 38,991,270 

u. U)lunb.Jmh 



«l;pbwbft UJI:;mwljwb hwuwzuwpwb» 'l}flU'f£ 

'Jpwlfwqwb rlftpngb{:;pp hnupf:;pp UUlUflb hwlfwjulfpqw~ hwzql:;mqnLJI'JDLb 
2013p. IJI:;ljml:;upl:;pft 31-pb wqwpmifDIJ mwpifw hwuwp 

'OOOIJpwu 2013 2012 
q.npbwnhuilJ.mh qnpbmhhnt.:ta]mh]lg I]llW'lfwqwh hnuphp 

1.J.mllwnphb.p]lg 7,157,231 6,432,598 

lllJL qnpbmhb.m:taJmh]lg 1,646,740 1,637,593 

hJmrab.p]l, wuwwuphb.p]l O..b.np pb.pmu]lg (192,690) (184,778) 

lll2lumiDlllhphb.p]1, ownlllJmraJmhhb.p):l O..b.np pb.pmu):lg (670,028) (645,403) 

1{/iwpmuhb.p lll2lumiDlllq):lghb.p):lh h hpwhg lllhmh]lg (6,452,456) (5,062,623) 

2lllhmralllhwpq (74,195) 

lll]l hlllpq b.p, UJ.lllJ1illWIJ:J:lp l{lilllphb.p (100,272) (930,837) 

lllJL (552,712) (576,737) 

q.npmonbwljwb qnphzublulLpJnLbpg IJPWU'wljwb qnLm hnuplip 761,618 669,813 

'Lh.PlJ:PilLUW]ph qnpomul:inLJit]nLUpg I]llWUWqwh hnuph.p 

h):luhwqwh uJ:l2nghb.p):l l{lllliwnp):lg 8 2,073 

IDnqnuhb.p]l UIDlllgmu):lg 63,489 57,170 

llll{lllhiJ:hb.p):l IDpw'lfmiJ:pmu):lg (70,000) (55,006) 

illJ1WUllliJ:J11.J.mo wl{lllhiJ:hb.p):l uwrmu):lg 60,000 30,000 

h):ltfhlllqwh tfJ:l2nghb.rJ:l h n2 hJmrawqwh wqiD):llj_hb.rJ:l (728,725) (859,049) 
O..b.nppb.rmtf):lg 

'tJliPIJPDLUWJflb qnp/mLbli11LpJnLbpg IJPWU'wljwb qntmlmuplip (675,228) (824,812) 

:b):lhwhuwqwh qnromhhnt.raJmh]lg IJ:rmuwqwh hnupb.p 

$ftbwbuwljwb qnpbmblin.LpJnLbftg IJPWUwljwb qllLmlmuplip 

Ch.IJ:wtfhhJ:! I]llW'lfwqwh U]l2nghb.p]l qmiD hnuphp 86,390 (154,999) 

lllJ1IDUlJ1dnLJrar l]:lnluwpdb.pmJJ:lh IDU1J1pb.pmraJmhhb.J1 5,917 8,633 

'lpwtfwqwh U]l2nghhp]l UhmgnPIJ:J:! wn 1 hnt.hl{wr]l 1;157,038 1,303,404 

wn 31IJ:h.qiDh.tfphp]l 1,249,345 1,157,038 

U. U]ltfnhJlllh 

~~~~~mhhb.p 
hwtfwjutfplj_wo :p):luUluuwqwh hw21.J.b.ID1.J.mraJmuub.pJ:! ub.pwnmtf b.u :b]luwuuwqlllu ~ 

i.w21.J.b.IDl{mraJmhub.rJ:l UJ:l2lllqqmJ]lh UIDWUIJ:lllJ1IDhb.rJ:l hllltfmO..UlJu UJ.llliDpwuiDl{Ulo hwtfllllutfplj_wo 

:PJ:luUluuwqwu 1{J:llilllq):l tfUlu):lu hU121.J.l:iiDl{mraJmhg' Uln 31-J:! IJ:l:il.Jml:itfpl:irJ:l 2013ra., lllJIJ: wtfuw:ru1.J.J:lu 

llll{mpilll{Ulo illmJ11.J.Ul hwtfwp 2UlhmJrar l}Ultf l{uUlu):l h WJL hUltfUlUJ.UlJ1l]:lmq :p)luUluuwl.Jmu wrlJ:lmhpul:irJ:l 

tfwu):lu, ul:il]:lwqwu qmUJ.J:liDllllmtf l]:lnl]:lnlumruJmhul:ip):l tflllu):lu h IJ:rmtfwqlllu tf]12ngul:ir]l hnupl:ir]l tfUlu]lu 

hwtfw]utfpl{wo hw21.J.l:iiD1.J.mruJmhul:irg, uwqmJU. 2l:iu ul:irwnmtf hwtfw]utfpl{wo :p)luwuuwqwu 

hw21.J.l:iiD1.J.mruJmhul:ip]l pmq qwgmg]12 tfUlu qlllqtfniJ. OUlun:rulllqJ1mraJmhul:irg: 
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