Հավելված N1
Հայաստանի Հանրապետության
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2020 թվականի ապրիլի 17-ի
N 337-Ն հրամանի
Օրինակելի ձև

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 28-06-2022 թ. որոշմամբ
««ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
հիմնադրամի 2021 թ. գործունեության մասին
1. Հիմնադրամի`
1.1 Լրիվ անվանումը
«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
1.2 Գտնվելու վայրը
ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ ԱՐԱԲԿԻՐ
ԹԱՂԱՄԱՍ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ
ԽՃՈՒՂԻ 8/8
1.3 Պետական գրանցման համարը
222.160.1010096
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
2002-12-13
1.5 ՀՎՀՀ-ն
00007386
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային)
+(374)91180504
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը
http://www.genocide-museum.am/
1.8 Էլեկտրոնային փոստը
info@genocide-museum.am
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`
3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`
4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`

Հարություն Մարության
5. Աշխատակազմում ընդգրկված
անձանց քանակը
6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը
7. Անձեռնմխելի կապիտալի
կառավարումից ստացված
եկամուտ
8. Ֆինանսավորման աղբյուրները`
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի

82
0
0

8.2 Ստացված ֆինանսական
միջոցների նպատակը

8.3 Չափը

8.1.1 Պետական և համայնքային
բյուջեներից դրամական մուտքեր
Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ազգային արժեք
ներկայացնող գիտական օբյեկտի
պահպանում
Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության
պայմանագրային/թեմատիկ/
հետազոտություն
Գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանների համար տրվող
հավելավճարներ

200,424,400

6,441,080

3,150,000

Ասպերանտական կրթաթոշակներ
Բարձր արդյունավետության
գիտաշխատողների հավելավճար
Գիտական սարքերի և նյութերի
ձեռքբերում
Երիտասարդ գիտնականների
դպրոց
Երիտասարդ գիտն. տպագրված
հոդված

2,087,700
600,000

Օլիպիա ՍՊԸ
Ավրորա հիմնադրամ

250,000
4,853,200

Գանձանակից մուտքեր
Գրքերի և տոմսերի վաճառքից
մուտքեր

1,232,710
14,980,000

684,000
430,400
330,700

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից
դրամական մուտքեր

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից
դրամական մուտքեր

9. Հիմնադրի ներդրումը`
9.1 Դրամական միջոցներ
9.2 Գույք

0
9.2.1 Տեսակը
9.2.2 Արժեքը
0
0
10. Նվիրատվությունները/ նվիրաբերությունները
10.1
10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք
Նվիրատուները/նվիրաբերողներն
10.2.1 Տեսակը
10.2.2 Արժեքը
ըստ խմբերի`
10.1.1 Հայաստանի
Հանրապետություն/համայնքներ
10.1.2 Իրավաբանական անձինք
10.1.3 Ֆիզիկական անձինք
11. Իրականացված ծրագրերը`
11.1 Ծրագրի անվանումը
Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ազգային արժեք
ներկայացնող գիտական օբյեկտի
պահպանում
12. Ֆինանսական տարում
230,610,990
օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը
13. Կանոնադրական
230,610,990
նպատակների իրականացմանն
ուղղված ծախսերի չափը

11.2 Ծախսված գումարը
230,610,990

Նշումներ՝

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը`

Հիմնադրամի տնօրեն ________________________________________________

7
թերթից:
թերթերի քանակը

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
Գլխավոր հաշվապահ _________________________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
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բերված աուդիտորական ապացույցների վրա՝ գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է էական
անորոշություն դեպքերի կամ իրավիճակների վերաբերյալ, որոնք կարող են
նշանակալի կասկած հարուցել Հիմնադրամի անընդհատ գործելու կարողության վրա։
Եթե մենք եզրահանգում ենք, որ առկա է էական անորոշություն, ապա մեզանից
պահանջվում

է

աուդիտորի

եզրակացությունում

ուշադրություն

հրավիրել

ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան բացահայտումներին, կամ, եթե
այդպիսի

բացահայտումները

բավարար

չեն,

ձևափոխել

մեր

կարծիքը։

Մեր

եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված
աուդիտորական ապացույցների վրա։ Սակայն, ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները
կարող

են

ստիպել

Հիմնադրամին

դադարեցնել

անընդհատության

հիմունքի

կիրառումը.
•

գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը,
կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ՝ բացահայտումները, ինչպես նաև
ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի
ճշմարիտ ներկայացումը։

Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում ենք
աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի
ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող
նշանակալի թերությունների մասին:
Հաստատված է
§Ջի ընդ Քո. Աուդիտ Գրուպ¦ ՍՊԸ
Տնօրեն/աուդիտոր

Լ.Պողոսյան

«20» հունիսի 2022թ.
Երևան

Ֆինանսական հաշվետվություններ 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
«Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամ
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