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ՙՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՚ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/09-Ը  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³éí³Í ¿ ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç  
01.03.11թ. թիվ 42 Ն, 25.06.13թ. թիվ 166Ն  áñáßÙ³Ùμ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ÷á÷áËí»É ¿ª 
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

ûñ»ÝùÇ 128-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 
§»¦ Ï»ïáí ¨ §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 16-
ñ¹ Ñá¹í³Íáíª  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á 

àñáßáõÙ ¿. 

        1. Ð³ëï³ï»É §Ð³ßí»ïáõ ÃáÕ³ñÏáÕÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³áõ¹ÇïÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 4/09-Á` 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³í»Éí³ÍÇ (ÏóíáõÙ ¿): 

 2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó: 

 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ                                                  ²ñÃáõñ æ³í³¹Û³Ý 
             



Հավելված 

Հաստատված է 
Հայաստանի Հանրապետության  
կենտրոնական բանկի խորհրդի 

2011թվականի մարտի 1-ի թիվ 42-Ն որոշմամբ 
 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  

 
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/09 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն կանոնակարգով սահմանվում են Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող հաշվետու թողարկողների 
ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձին 
ներկայացվող չափանիշները:  

2. Սույն կանոնակարգը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում գործող հաշվետու թողարկող հանդիսացող բանկերի, օտարերկրյա 
բանկերի մասնաճյուղերի, ներդրումային ընկերությունների, օտարերկրյա 
ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի, ապահովագրական 
ընկերությունների, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունների 
մասնաճյուղերի  վրա, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող հանդիսացող այն 
առևտրային կազմակերպությունների վրա, որոնց  շնորհվել է Բ - և դրանից 
բարձր վարկանիշ` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի նախագահի 2006 թվականի ապրիլի 14-ի Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից առևտրային 
կազմակերպությունների վարկանշման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1/253-Լ 
որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի կողմից առևտրային կազմակերպությունների վարկանշման կարգի»: 

3. Անձը հաշվետու թողարկող համարվելու պահից երեք ամսվա 
ընթացքում իր ներքին իրավական ակտերով սահմանում է իր 
ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց 
ընտրության նկատմամբ սույն կանոնակարգի 2-րդ գլխում սահմանված 
չափանիշները մանրամասնող և դրանց գործնական կիրառումն ապահովող 
ընթացակարգերը, չափանիշների կիրառման մեթոդաբանությունը, աուդիտի 
ընդգրկման բնագավառները և սույն կանոնակարգի պահանջների կատարումն 
ապահովող անհրաժեշտ այլ դրույթներ,  և ընդունելուց հետո 15 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ: Հաշվետու 



թողարկողները կարող են սահմանել սույն կանոնակարգի 2-րդ գլխում 
սահմանված չափանիշներին չհակասող այլ չափանիշներ: 

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացությունները սույն 
կանոնակարգի իմաստով ունեն հետևյալ նշանակությունը. 

1) աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու 
աուդիտոր` աուդիտորական կազմակերպության աուդիտորական 
եզրակացությունը ստորագրող աշխատակից, 

2) աուդիտորական խումբ` աուդիտորական կազմակերպության 
աշխատակիցների խումբ, որոնք անմիջականորեն ընդգրկված են 
հաշվետու թողարկողի ֆինանսատնտեսական գործունեության 
աուդիտի իրականացման մեջ: 

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

5. Հաշվետու թողարկողն ընտրում է այն աուդիտորական 
կազմակերպությունը, որը բավարարում է հետևյալ նվազագույն չափանիշներին. 

1) առնվազն 3 տարվա աուդիտորական գործունեության փորձ: Ընդ որում, այս 
չափանիշը չի տարածվում միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական 
կազմակերպությունների վրա (http://www.accountancyage.com/static/top50‐this‐year, 
http://accountants.entrepreneur.com/, 
http://www.vault.com/wps/portal/usa/rankings/landing?rankingId=177&regionId=0 
կայքերից որևէ մեկում տեղադրված ցանկում ներառված լավագույն 10 
աուդիտորական ցանցերի լիիրավ անդամ հանդիսացող կազմակերպություններ),  

2) աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը պետք 
է ունենա աուդիտորի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և 
միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորման 
(օրինակ՝ Էյ-Սի-Սի-Էյ, ՍԻ-Փի-Էյ, Սի-Այ-Էս-Էյ) փուլերի առնվազն կեսը 
ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական) կամ 
Հայաստանի աուդիտորների և հաշվապահների ասոցիացիայի կամ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմնի 
կողմից տրված աուդիտորի որակավորում, 

3) աուդիտորական կազմակերպությունը հաշվետու թողարկողի հետ կնքվող 
պայմանագրով համաձայնություն է տալիս Կենտրոնական բանկի 
հրավերով մասնակցելու հաշվետու թողարկողի, աուդիտորական 
կազմակերպության և Կենտրոնական բանկի միջև արտաքին աուդիտի 
արդյունքների քննարկման համար կազմակերպվող եռակողմ հանդիպմանը: 

          (5-րդ կետը փոխ. 25.06.13թ. թիվ 166Ն) 
 



6. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետով սահմանված չափանիշների 
առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է այն աուդիտորական 
կազմակերպությանը, որի աուդիտորական խմբում ներգրավված որակավորված 
աշխատակիցների տեսակարար կշիռն ավելի մեծ  է (Էյ-Սի-Սի-Էյ, ՍԻ-Փի-Էյ, Սի-
Այ-Էս-Էյ և այլն, կամ Հայաստանի աուդիտորների և հաշվապահների 
ասոցիացիայի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 
լիազորված մարմնի կողմից տրված որակավորում):  

7. Միևնույն պատասխանատու աուդիտորը չի կարող իրականացնել 
նույն հաշվետու թողարկողի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտը, 
եթե տվյալ ֆինանսական տարվան նախորդող 3 ֆինանսական տարիներին 
անընդմեջ իրականացրել է տվյալ հաշվետու թողարկողի ֆինանսատնտեսական 
գործունեության աուդիտը:  

 
 


