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ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
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Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ և ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների 

պալատ» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Պալատ)  կանոնադրության 

13.11.10 կետը՝ Ժողովը որոշում է.  

1. Հաստատել Պալատի վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը 

(եզրակացությունը)՝ Պալատի խորհրդի և աշխատակազմի 2020 թվականին 

գործունեության, ինչպես նաև 2020 թվականի տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների վերաբերյալ։  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Պալատի պաշտոնական կայքում 

հրապարակվելուց հետո։ 

 

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝       Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 

 



 

 

Հավելված  

«Հայաստանի աուդիտորների և 

փորձագետ հաշվապահների պալատ» 

հասարակական կազմակերպության 

2021թ. մայիսի 1-ի ընդհանուր ժողովի 

N 5 որոշման 

 

 

 

 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԵՏ 

ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2020թ. գործունեության վերաբերյալ  
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Ընդհանուր տեղեկատվություն 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպության (այսուհետ՝ Պալատ) վերստուգիչ հանձնաժողովը (ընտրված 

18.05.2018թ. հերթական ժողովի կողմից), հիմք ընդունելով «Հասարակական կազմակեր-

պությունների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածը, իրականացրել է Պալատի 2020թ. ֆինան-

սատնտեսական գործունեության ստուգում։ Դիտարկումը մասնավորապես ներառել է.  

 Պալատի 2020թ. գործունեությունը. 

 «ԱԱԱԱ ՀՈՒՀԿ» ՍՊԸ 2020թ. ֆինանսատնտեսական գործունեությունը  (բաժնե-

մասերի 100 տոկոսը պատկանում է Պալատին).  

 Պալատի գործադիր մարմնի կողմից ընդհանուր ժողովի և խորհրդի որոշումների 
կատարումը: 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական 

կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1997թ. հոկտեմբերի 18-ին, որպես «Որակավորված 

հաշվապահների միություն» հասարակական կազմակերպություն, որից հետո 1999թ.-ին 

վերագրանցվել է որպես «Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա» 

հասարակական կազմակերպություն, այնուհետև 2020 թվականի հունիսին Պալատի 

ընդհանուր ժողովի որոշմամբ վերանվանվել է որպես «Հայաստանի աուդիտորների և 

փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպություն: 

Պալատի կանոնադրական հիմնական նպատակներն են` աուդիտորների և փորձագետ 

հաշվապահների որակավորման ապահովումը, աուդիտորական կազմակերպությունների և 

աուդիտորների կողմից մատուցվող աուդիտորական ծառայությունների որակի հսկողության 

պահանջների պահպանման արտաքին գնահատումը, փորձագետ հաշվապահների և 

աուդիտորների (աուդիտորական կազմակերպությունում չաշխատող) նկատմամբ 

ներկայացվող պահանջների պահպանման արտաքին գնահատումը, հաշվապահական 

հաշվառման և աուդիտորական գործունեության բնագավառների զարգացման համար 

անհրաժեշտ պայմանների առկայությանն օժանդակումը և հաշվապահական հաշվառման ու 

աուդիտորական մասնագիտության հեղինակության բարձրացումը: 

 

Պալատի կանոնադրությունը 2020թ. օգոստոսի 25-ին հաստատվել է նոր խմբագրությամբ: 

2020թ. ապրիլին Պալատը, որպես Մասնագիտացված կառույց, ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից ստացավ «ժամանակավոր» հավատարմագրում: 
«Վերջնական» հավատարմագրման համար նախատեսվեց «անցումային» 1 տարի 

ժամանակաշրջան, որի ավարտին Մասնագիտացված կառույցը հավատարմագրման 

համար պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին. 
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1) ունենա առնվազն 100 ֆիզիկական անձ և 10 իրավաբանական անձ հանդիսացող անդամ. 

2) ընդունի աուդիտորի վարքագծին ներկայացվող միջազգային չափանիշներին 

համապատասխանող վարքագծի նորմեր. 

3) ունենա Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական ստանդարտներին 

համապատասխանող որակավորման համակարգ: 

2020թ. ընթացքում Պալատն ընդունեց մի շարք ներքին իրավական ակտեր` ապահո-

վելու համար օրենքով սահմանված հավատարմագրման պահանջները: Այս գործընթացը 

շարունակվեց և իր վերջնափուլին հասավ 2021թ. ընթացքում: 

Սույն եզրակացության ստորագրման ամսաթվի դրությամբ «Վերջնական» 

հավատարմագրման համար պատրաստված փաթեթը ներկայացված է ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն: 

Պալատի ղեկավարումն իրականացվում է Պալատի խորհրդի նախագահի կողմից: 

Պալատի ընթացիկ գործունեության կառավարումն իրականացվում է գործադիր մարմնի 

կողմից` գործադիր տնօրենի ղեկավարմամբ: 

Գործադիր մարմինը, համաձայն գործադիր տնօրենի կողմից հաստատված 

հաստիքացուցակի, 2020թ. բաղկացած է եղել 3 հաստիքային միավոր ունեցող անձնակազ-

մից` 784.0 հազար դրամ ամսական հաստիքային աշխատավարձի չափով: 

Պալատում, մինչև կանոնադրության 2020թ. օգոստոս ամսվա նոր խմբագրությունը, 

գործում էին մասնագիտական հետևյալ հանձնաժողովները. 

1. Կրթության և որակավորման հանձնաժողով. 
2. Անդամակցության և մասնագիտական էթիկայի հանձնաժողով. 
3. Հարկային հարցերով հանձնաժողով. 
4. Աուդիտի հարցերով հանձնաժողով. 
5. Հաշվապահական հաշվառման հարցերով հանձնաժողով. 
6. Քննական հանձնաժողով: 

Կանոնադրության 2020թ. օգոստոս ամսվա նոր խմբագրությամբ Պալատում գործում են 

մասնագիտական հետևյալ հանձնաժողովները. 

1. Որակի պահանջների պահպանման գնահատման հանձնաժողով. 
2. Կարգապահական հանձնաժողով. 
3. Որակավորման հանձնաժողով. 
4. Անդամակցության հանձնաժողով. 
5. Աուդիտորական գործունեության հանձնաժողով. 
6. Հաշվապահական հաշվառման հանձնաժողով: 
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Ներկայումս մշակվել և հաստատվել է միայն Որակավորման հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը, իսկ մնացած հանձնաժողովների կանոնադրությունները մշակման 

ընթացքում են: 

Պալատի եկամուտները հիմնականում ձևավորվում են.  

 Պալատի անդամների անդամավճարներից. 
 Ստացված նվիրատվություններից (նվիրաբերություններից). 
 «ԱԱԱԱ ՀՈՒՀԿ» ՍՊԸ-ից ստացված շահաբաժնից։ 

Պալատի հիմնական ծախսային հոդվածներն են. 

 Անձնակազմի աշխատավարձի գծով ծախսեր.  
 Գրասենյակի վարձակալության գծով ծախսեր. 
 Կոմունալ և հեռահաղորդակցության գծով ծախսեր. 
 Հաշվապահների Միջազգային Դաշնության անդամավճարի ծախսեր. 

Պալատի հաշվապահական հաշվառումը վարվում է «ՀԾ հաշվապահ 7 (Միջին փաթեթ)» 

հաշվապահական համակարգչային ծրագրով։ 

Պալատը ձեռնարկատիրական գործունեությունն իրականացնում է իր կողմից 

հիմնադրված և իրեն 100 տոկոսով պատկանող առևտրային կազմակերպության` «ԱԱԱԱ» 

հաշվապահության ուսումնահրատարակչական կենտրոն» ՍՊԸ-ի միջոցով:   

«ԱԱԱԱ» հաշվապահության ուսումնահրատարակչական կենտրոն» ՍՊԸ-ն  հիմնադրվել 

է 2001թ. հունիսի 18-ին՝ ՀՀԱԱ խորհրդի նիստի 28.07.2000թ. թիվ 16 որոշմամբ: 

Ընկերության հիմնական նպատակն է տնտեսական գործունեության իրականացման 

ճանապարհով շահույթի ստացումը: Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակներն 

են. 

 Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մասնագիտությունների գծով մասնագետ-

ների ուսուցանում և վերապատրաստում. 

 Մասնագիտական գրականության հրապարակում,  վաճառք: 

«ԱԱԱԱ» հաշվապահության ուսումնահրատարակչական կենտրոն» ՍՊԸ հաշվապա-

հական հաշվառումը վարվում է «ՀԾ հաշվապահ 7 (Միջին փաթեթ)» հաշվապահական 

համակարգչային ծրագրով։ 

Սույն եզրակացությանը կցվում է Պալատի 2020թ. ֆինանսական վիճակի մասին 

համախմբված հաշվետվությունը և համապարփակ ֆինանսական արդյունքների և 

չբաշխված շահույթների մասին համախմբված հաշվետվությունը: 

Խորհրդի գործունեությունը  



5 

 

Պալատի խորհուրդը 2020 թվականին կազմակերպել է 17 նիստ, որոնցից 5-ը տարվա 

առաջին կեսին ՀՀԱԱ անվան ներքո, իսկ մնացածը՝ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: 

Նշված նիստերի ընթացքում քննարկված կարևոր հարցերը և ընդունված իրավական 

ակտերն են. 

 ՀՀԱԱ նոր կանոնադրության քննարկում և հաստատում. 

 ՀՀԱԱ հավատարմագրմանն ուղղված գործողություններ. 

 ՀՀԱԱ արտահերթ ժողովի կազմակերպում. 

 Պալատի ռեեստրի վարման կարգի հաստատում. 

 Պալատին անդամակցելու կարգի հաստատում. 

 Ժողովի անցկացման և պատվիրակների ընտրության կարգի հաստատում. 

 ՀՀԱԱ վկայագրերի փոխարինման կարգի հաստատում. 

 Ասոցիացիայի վկայագիրը Պալատի վկայականով փոխարինման կարգի հաստատում. 

 Ռեեստրում գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման կարգի 

հաստատում։  

Անդամակցությունը Պալատին 

Սույն եզրակացության ստորագրման ամսաթվի դրությամբ Պալատին անդամակցում 

է և ռեեստրում գրանցված է 522 ֆիզիկական անձ և 28 աուդիտորական կազմա-

կերպություն: Նախորդ ժողովի (մայիս 2018թ.) դրությամբ Պալատին անդամակցում էր 268 

անձ: Պալատին անդամակցության դադարեցման դեպքերը, սկսված 2018թ-ից, 46-ն են: 

Անդամակցության դադարեցման դեպքերը հիմնականում պայմանավորված են անդամների՝ 

այլ պետություններ տեղափոխվելով, մասնագիտական ոլորտը փոխելով կամ անդա-

մավճարները չվճարելով: 

Որակավորման դասընթացներ և քննություններ 

2020թ. ընթացքում Պալատը կազմակերպել է դասընթացներ որակավորման ծրագրի 

բոլոր առարկաների գծով: Համավարակով պայմանավորված՝ դասընթացները 

կազմակերպվել են առցանց: 2020թ. գարնանային և աշնանային շրջանների դասընթաց-

ներին մասնակցել են ընդհանուր թվով 271 անձ, 2019թ-ին՝ 366 անձ: Դասընթացներին 

մասնակցության քանակը 2020թ-ին նվազել է հիմնականում պայմանավորված COVID-19 

համաճարակով: 

Շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացներ 

2020թ. ընթացքում կազմակերպվել է 5 ՇՄԶ միջոցառում, որից 3-ը առցանց ռեժիմում: 

Միջոցառումներին մասնակցել է 87 անձ: Մասնավորապես կազմակերպվել են 
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դասընթացներ ՀՀ օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ, ՖՀՄՍ և հարկային  

փոփոխությունների վերաբերյալ, COVID-19-ի ազդեցությունը ՖՀՄՍ-ների վրա և այլն: 

2019թ-ին կազմակերպվել է 8 ՇՄԶ միջոցառում ընդհանուր 58 մասնակցով: 

Այլ դասընթացներ 

Պալատը կազմակերպում է նաև 50 ժամ տևողությամբ  «Հաշվապահական հաշվառում և 

հարկային օրենսդրություն» թեմայով դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար: 

2020թ. ընթացքում կազմակերպվել է 4 նման դասընթաց, որին մասնակցել է 49 ուսանող, 

2019-ին՝ 5 դասընթաց՝ ընդհանուր 67 մասնակցով: Այս դասընթացների քանակը և 

ուսանողների քանակը ևս նվազել է նախորդ՝ 2019թ-ի համեմատ՝ պայմանավորված COVID-

19 համաճարակով: Վերջիններս կազմակերպվել են անցանց (ոչ առցանց) ռեժիմում: 
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Եզրակացություն 

Պալատի խորհրդի 31.03.2021թ-ի թիվ 19-Լ որոշմամբ 2020թ. ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող կազմակերպություն է ընտրվել «Թրասթ 

Աուդիտ» ՓԲԸ-ն: Համաձայն աուդիտի եզրակացության՝ ֆինանսական հաշվետվություն-

ները, բոլոր էական առումներով, ճշմարիտ են ներկայացնում Պալատի ֆինանսական 

վիճակը և գործունեության ֆինանսական արդյունքները` համաձայն ՓՄԿ ՖՀՄՍ-ների: 

Վերստուգիչ հանձնաժողովի կողմից ստուգվել է Պալատի կողմից 2018-2020թթ. 

կատարված ձեռքբերումների և իրականացված ծախսերի հիմնավորվածությունը, ինչպես 

նաև ակտիվների ու պարտավորությունների ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչ-

ման հիմքերը: Ստուգման արդյունքում էական բացթողումներ չեն նկատվել: 

Վերստուգիչ հանձնաժողովը ստուգել է նաև գործադիր մարմնի կողմից՝ ընդհանուր 

ժողովի և խորհրդի որոշումներով սահմանված պահանջների կատարումը, որի արդյունքում 

էական բացթողումներ չեն նկատվել: 

Պալատի կողմից իրականացվող դասընթացները և անցկացվող քննությունները 

համապատասխանում են Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթության միջազ-

գային ստանդարտներին (IES)։   

 

         Նախագահ`   Լ. Թադեոսյան    

         Անդամներ`   Ա. Հակոբյան 

      Ա. Մարտիրոսյան 

      Ա. Բաբայան 

      Տ. Վարազդատյան    
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Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն 

2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

Հազար դրամ 

  

2020թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի 

դրությամբ   

2019թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի 

դրությամբ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ 

Ընթացիկ ակտիվներ 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
              

4,498  

             

4,703  

Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ 
                 

332  

                

213  

Պաշարներ 
                 

872  

                

697  

 Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ            5,702           5,613  

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Հիմնական միջոցներ 
                    

78  

                      

-  

 Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ                 78                 -   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ              5,780             5,613  

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 

Ընթացիկ պարտավորություններ 

Կրեդիտորական պարտքեր և կանխավճարներ 
            

11,059  

           

13,864  

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ         11,059         13,864  

Զուտ ակտիվներ 

Չծածկված վնաս 
            

(5,279) 

           

(8,251) 

Ընդամենը զուտ ակտիվներ         (5,279)        (8,251) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԶՈՒՏ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ             5,780             5,613  
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Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների և չբաշխված շահույթների մասին 

համախմբված հաշվետվություն 

2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 

Հազար դրամ                                                                            2020թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի 

        2019թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի 

Հասույթ  
          

24,216  

              

30,883  

Այլ եկամուտ 
             

9,603  

                

7,204  

Աշխատակիցների աշխատավարձեր և այլ հատուցումներ 
        

(18,462) 

            

(17,328) 

Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր 
           

(1,850) 

              

(1,786) 

Վարձակալության գծով ծախսեր 
           

(1,108) 

              

(1,210) 

ՀՄԴ անդամավճարի գծով ծախսեր 
           

(2,394) 

              

(2,423) 

Դասընթացների և քննությունների կազմակերպման 

հետ կապված ծախսեր 

           

(2,961) 

              

(3,581) 

Նյութածախս 
              

(906) 

              

(1,123) 

Չփոխհատուցվող հարկերից ծախսեր 
           

(1,262) 

              

(1,550) 

Այլ ծախսեր 
           

(1,904) 

                 

(629) 

Շահույթ մինչև հարկումը            2,972    
           

8,457  

Տարվա շահույթ            2,972    
           

8,457  

Չծածկված վնաս տարվա սկզբի դրությամբ          (8,251)   
        

(16,708) 

Շահաբաժիններ 
    

-  

                        

-  

Չծածկված վնաս տարվա վերջի դրությամբ          (5,279)   
          

(8,251) 

 
 

 

 


