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հիմնադրամի 2021 թ. գործունեության մասին
1. Հիմնադրամի`
1.1 Լրիվ անվանումը «ՍԻԹԻ ՕՖ ՍՄԱՅԼ»

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
1.2 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ

ԹԱՂԱՄԱՍ ՄՈՒՐԱՑԱՆ 114
1.3 Պետական գրանցման համարը 222.160.837674
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2014-12-03
1.5 ՀՎՀՀ-ն 00464744
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) +(374)10283800

+(374)91403927
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը cityofsmile.org
1.8 Էլեկտրոնային փոստը info@cityofsmile.org
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`

3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`
Գևորգ Թամամյան
Լիլիթ Սարգսյան

4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`
Էսթեր Դեմիրճյան

5. Աշխատակազմում ընդգրկված
անձանց քանակը

3

6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը 0
7. Անձեռնմխելի կապիտալի
կառավարումից ստացված
եկամուտ

0

8. Ֆինանսավորման աղբյուրները`
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի 8.2 Ստացված ֆինանսական

միջոցների նպատակը
8.3 Չափը

8.1.1 Պետական և համայնքային
բյուջեներից դրամական մուտքեր

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից
դրամական մուտքեր

Կանոնադրական նպատակների
համար

275,778,971

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից
դրամական մուտքեր

Կանոնադրական նպատակների
համար

90,441,160



 
 

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը`       9       թերթից:
թերթերի քանակը                             

 
 
Հիմնադրամի տնօրեն ________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
 
Գլխավոր հաշվապահ _________________________________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

9. Հիմնադրի ներդրումը`
9.1 Դրամական միջոցներ 0

9.2 Գույք 9.2.1 Տեսակը 9.2.2 Արժեքը

10. Նվիրատվությունները/ նվիրաբերությունները
10.1
Նվիրատուները/նվիրաբերողներն
ըստ խմբերի`

10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք
10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

10.1.1 Հայաստանի
Հանրապետություն/համայնքներ

10.1.2 Իրավաբանական անձինք
դեղորայք 886,916

iPad 2015 Gen 2,477,750
կահույք 11,693,283

գինի 33,330
10.1.3 Ֆիզիկական անձինք

11. Իրականացված ծրագրերը`
11.1 Ծրագրի անվանումը 11.2 Ծախսված գումարը

Շահառուների բուժման
նպատակով ֆինանսական

աջակցություն

201,640,692

Հետազոտական ծրագրային
ծախսեր

55,551,973

Պալիատիվ բաժանմունքի
շինարարության ծախսեր

5,408,440

12. Ֆինանսական տարում
օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը

301,404,914

13. Կանոնադրական
նպատակների իրականացմանն
ուղղված ծախսերի չափը

262,601,105

Նշումներ՝

72vh2206220027088326



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «ՍԻԹԻ ՕՖ ՍՄԱՅԼ»  բարեգործական  հիմնադրամ 

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և 

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 

 

2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 
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Խորհրդի նախագահ` Բագրատ Սրբազան Գալստյան 

  

Խորհրդի անդամներ` Գևորգ Թամամյան 

 Լիլիթ Սարգսյան 

 Դավիթ Զոհրաբյան 

 Սոնա Ազարյան 

 Էդգար Գյանջումյան 
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 Սամվել Դանիելյան 
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Հեռ. +(374) 99 26 77 77 

“IFP”  LLC 

 49/3 Komitas St.,7th floor., Yerevan, RA 

E-mail: info@ifp.am 

Tel. +(374) 99 26 77 77 

 
 

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 

«Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին 

Կարծիք 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) 

2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա կից ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունները, 

որոնք ներառում են՝ առ 31 դեկտեմբերի 2021թ. ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, այդ 

ամսաթվին ավարտվող տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, 

հիմնադրամին վերագրելի զուտ ակտիվների շարժի մասին հաշվետվություն, դրամական միջոցների 

հոսքերի մասին հաշվետվությունը և ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները՝ 

ներառյալ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթների ամփոփագիրը։ 

Մեր կարծիքով կից ֆինանսական հաշվետվությունները, բոլոր էական առումներով, ճշմարիտ են 

ներկայացնում Հիմնադրամի առ 31 դեկտեմբերի 2021թ. ֆինանսական վիճակը և այդ ամսաթվին 

ավարտվող տարվա գործունեության արդյունքներն, զուտ ակտիվների շարժի ու դրամական միջոցների 

հոսքերը՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին (ՖՀՄՍ-ներ) 

համապատասխան։ 

Կարծիքի հիմք 

Մենք աուդիտն անցկացրել ենք Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներ) համապատասխան։ 

Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է այս 

հաշվետվության՝ «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 

համար» բաժնում։  

Մենք անկախ ենք Հիմնադրամից՝ Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի 

կողմից հրապարակած Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքի (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք) և 

Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական հաշվետվությունների այս աուդիտի նկատմամբ 

կիրառելի անկախության և էթիկայի պահանջներին համապատասխան, և մենք կատարել ենք էթիկայի 

գծով մեր այլ պարտականությունները՝ այդ պահանջներին և ՀԷՄՍԽ կանոնագրքին համապատասխան։  

Մենք համոզված ենք, որ մեր ձեռք բերած աուդիտորական ապացույցները բավարար են ու 

համապատասխան, որպեսզի հիմք ապահովեն մեր կարծիքի համար։ 

Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

Հիմնադրամի գործադիր ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան 

ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման համար և այնպիսի 

ներքին հսկողության համակարգի համար, որը ղեկավարությունն անհրաժեշտ կհամարի էական 



անճշտություններից (թե՛ սխալի, թե՛ խարդախության արդյունքում առաջացող) զերծ ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման հնարավորություն ընձեռելու համար։ 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս՝ գործադիր ղեկավարությունը պատասխանատու է 

Հիմնադրամի անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու համար՝ անհրաժեշտության դեպքում 

բացահայտելով անընդհատությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման 

անընդհատության հիմունքը կիրառելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը 

մտադիր է կամ լուծարելու Հիմնադրամը, կամ դադարեցնելու դրա գործունեությունը, կամ էլ չունի 

այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այլընտրանք։ 

Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը պատասխանատու է Հիմնադրամի ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացի վերահսկման համար։ 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար 

Մեր նպատակներն են՝ ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում այն մասին, թե արդյոք ֆինանսական 

հաշվետվություններն, ամբողջությամբ վերցրած, զերծ են խարդախության կամ սխալի հետևանքով 

առաջացող էական անճշտություններից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի 

եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի 

երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի 

գոյություն ունեցող էական անճշտությունը։ Անճշտություններ կարող են առաջանալ սխալի կամ 

խարդախության արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք, 

առանձին կամ միասին վերցրած, կազդեն օգտագործողների՝ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման 

վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա։ 

Որպես ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացվող աուդիտի մաս՝ մենք կիրառում ենք 

մասնագիտական դատողություն և պահպանում մասնագիտական կասկածամտություն աուդիտի ողջ 

ընթացքում։ Մենք նաև՝ 

• նույնականացնում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական 

հաշվետվությունների էական անճշտության ռիսկերը, այդ ռիսկերից ելնելով նախագծում և 

իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր և ձեռք ենք բերում աուդիտորական 

ապացույցներ, որոնք բավարար և համապատասխան հիմք են ապահովում մեր կարծիքի համար։ 

Խարդախությունից առաջացող էական անճշտության չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան 

սխալից առաջացողինը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր 

համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, խեղաթյուրումներ կամ 

ներքին հսկողության համակարգի շրջանցում. 

• պատկերացում ենք կազմում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության համակարգի մասին՝ 

տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, այլ 

ոչ թե Հիմնադրամի ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք 

արտահայտելու նպատակով. 

• գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը և 

ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական հաշվառման գնահատումների ու կից 

բացահայտումների հիմնավորվածությունը. 

• եզրահանգում ենք կատարում ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման 

անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և, հիմնվելով ձեռք բերված 

աուդիտորական ապացույցների վրա, գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է էական անորոշություն 

կապված դեպքերի կամ պայմանների հետ, որոնք կարող են նշանակալի կասկած հարուցել 

Հիմնադրամի անընդհատ գործելու կարողության վերաբերյալ։ Եթե մենք եզրակացնենք, որ առկա է 



էական անորոշություն, ապա մենք պետք է մեր աուդիտորի եզրակացությունում ուշադրություն 

հրավիրենք ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան բացահայտումներին, կամ, 

այդպիսի բացահայտումների ոչ համապատասխան լինելու դեպքում, ձևափոխենք մեր կարծիքը։ 

Մեր եզրահանգումները հիմնված են ընդհուպ մինչև մեր աուդիտորի եզրակացության ամսաթիվը 

ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների վրա։ Այնուամենայնիվ, ապագա դեպքերը կամ 

 
 

 

 

 

 

 



 



 



Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն               

 

  2021թ. 

hազ.դրամ  

 

2020թ. 

hազ.դրամ 

Գործառնական գործունեությունից      

Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս)  4,225  - 

Ճշգրտումներ՝     

Մաշվածություն   376  345 

Ֆինանսական եկամուտ  (13,236)  (17,264) 

Պահուստների փոփոխություն  1,106  547 

Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս  297  27,951 

Դրամական միջոցների հոսքեր մինչև շրջանառու 

կապիտալի փոփոխությունները 
 

 

(7,232) 

 
11,579 

Դեբիտորական պարտքերի` (աճ)/նվազում  59  24,605 

Կրեդիտորական պարտքերի`(նվազում)/աճ  1,193  11,626 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհի (նվազում)/աճ  76,396  (267,464) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 

զուտ հոսքեր  
 70,416 

 
(219,654) 

Ստացված դրամաշնորհներ հիմնական միջոցների գծով  -  139 

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման դիմաց վճարումներ  (1,080)  (146) 

Կարճաժամկետ ավանդներ ներգրավում/մարում  (80,000)  195,467 

Ստացված տոկոսներ   13,236  16,761 

Դրամական միջոցների մուտքեր/ (ելքեր) ներդրումային 

գործունեությունից 
 (67,844) 

 
212,221 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  2,572  (7,433) 

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական 

միջոցների 
 (450) 

 
538 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ 

ժամանակաշրջանի սկզբում 
 44,541 

 
51,436 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

ժամանակաշրջանի վերջում    (ծնթ. 7) 
 46,663 

 
44,541 
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