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Հաշվապահների Վարքագծի Միջազգային Ստանդարտների  Խորհուրդը (ՀՎՄՍԽ/IESBA) 

սեփական լիազորությունների շրջանակներում  մշակում և հրապարակում է Պրոֆեսիոնալ 

Հաշվապահների Վարքագիրքը (Վարքագիրք), որը պրոֆեսիոնալ հաշվապահների կողմից 

կկիրառվի ողջ աշխարհում: 

ՀՄԴ-ի որևէ  անդամ կազմակերպություն կամ որևէ այլ ընկերություն չի կարող կիրառել 

վարքագրքում սահմանված ստանդարտներից ավելի մեղմ ստանդարտներ: Սակայն եթե օրենքի 

կամ այլ կանոնակարգի համաձայն ՀՄԴ-ի անդամ որևէ կազմակերպության կամ այլ ընկերության 

չի թույլատրվում կիրառել սույն վարքագրքի որոշ դրույթներ, ապա նա պարտավոր է կատարել 

մնացած բոլոր դրույթների պահանջները:  

Որոշ երկրների իրավական համակարգեր  կարող են պարունակել այս վարքագրքից տարբերվող 

պահանջներ և ուղեցույցներ: Պրոֆեսիոնալ հաշվապահները պետք է տեղյակ լինեն այդ 

տարբերությունների մասին և կիրառեն առավել խիստ դրույթները, եթե օրենքով կամ 

կանոնակարգով այլ բան սահմանված չէ: 
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ԲԱԺԻՆ 100 

Ներածություն և հիմնարար սկզբունքներ 

100.1. Հաշվապահի մասնագիտության յուրահատուկ հատկանիշներից մեկը հանրության 

հանդեպ որոշակի  պարտականությունների ստանձնումն է: Այսինքն, պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի  պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում բացառապես մեկ 

պատվիրատուի կամ գործատուի մասնագիտական պահանջները բավարարելով: 

Հանրային շահը պաշտպանելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը միաժամանակ պետք է 

ենթարկվի  նաև այս Վարքագրքի պահանջներին:Եթե օրենքը կամ կարգերը 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահին արգելում են պահպանել սույն Վարքագրքի որոշ մասեր, 

նա պետք է պահպանի Վարքագրքի մնացած մասերի դրույթները: 

100.2.  Այս Վարքագիրքը բաղկացած է 3 մասից: Ա մասը սահմանում է պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահների պրոֆեսիոնալ վարքագծի հիմնարար սկզբունքները և այդ 

սկզբունքների կիրառման շրջանակը: Հայեցակարգային/կոնցեպտուալ շրջանակը 

հանդիսանում է ուղեցույց  վարքագծի կանոնների հիմնարար սկզբունքների համար:  

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահները պետք է կիրառեն հայեցակարգային շրջանակը՝ 

(a) Հիմնարար սկզբունքների պահպանմանը սպառնացող վտանգները ճշտելու  

(b) Բացահայտված վտանգների մեծությունը գնահատելու համար:  

(c) Այդ վտանգների` ակնհայտորեն էական  լինելու պարագայում նախազգուշական 

միջոցներ ձեռք պետք է առնվեն` դրանք վերացնելու կամ կրճատելու և հիմնարար 

սկզբունքների կիրառման համար ընդունելի աստիճանի հասցնելու նպատակով: 

Նախազգուշական միջոցներն անհրաժեշտ են այն դեպքերում, երբ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը որոշում է, որ վտանգներն այն մակարդակի չեն, որ ողջամիտ, 

տեղեկացված երրորդ անձը, կշռադատելով որակավորված հաշվապահին տվյալ 

պահին հասանելի բոլոր հարակից փաստերը և հանգամանքները, կարող է 

եզրակացնել, որ հիմնարար սկզբունքները խաթարված չեն: 

Հայեցակարգային շրջանակը կիրառելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահ պետք է 

առաջնորդվի իր մասնագիտական դատողություններով: 
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100.3. Բ և Գ մասերում ցույց է տրվում, թե ինչպես է կիրառվում հայեցակարգային շրջանակը 

որոշակի իրավիճակներում: Այստեղ բերվում են այնպիսի նախազգուշական 

միջոցների օրինակներ, որոնց օգնությամբ  կարելի է պայքարել հիմնարար 

սկզբունքներին սպառնացող վտանգների դեմ, ինչպես նաև օրինակներ  այն դեպքերի 

վերաբերյալ, երբ գոյություն չունեն վտանգները իսպառ վերացնելուն ուղղված 

նախազգուշական միջոցներ: Այդ դեպքերում պետք է խուսափել այնպիսի 

գործունեությունից կամ հարաբերություններից, որոնցից ծագում է այդ վտանգը: Բ 

մասը վերաբերում է հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահներին: Գ մասը վերաբերում է գործարար ոլորտում աշխատող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահներին : Հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահները  կարող են Գ մասում  գտնել նաև իրենց վերաբերող 

դրույթներ: 

100.4. “Պետք է” արտահայտությունը տվյալ Վարքագրքի համատեքստում նշանակում է, որ 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահից պահանջվում է բավարարել այն կոնկրետ դրույթը (եթե 

իհարկե Վարքագիրքը, բացառության կարգով, չի հանում այդ պահանջը), որի 

առնչությամբ այդ “պետք է” արտահայտությունը հնչել է: 

Հիմնարար սկզբունքներ  

100.5. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահն իր աշխատանքում պետք է համապատասխանի հետևյալ 

հիմնարար սկզբունքներին. 

(a) Ազնվություն 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է լինի ազնիվ մասնագիտական և գործնական 

բոլոր հարաբերություններում:  

(b)  Օբյեկտիվություն 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է թույլ տա կողմնակալություն, շահերի բախում 

կամ այլ անձանց ազդեցություն, որոնք կոտնահարեն մասնագիտական և 

գործարարության սկզբունքները: 

(c) Պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ և պատշաճ վերաբերմունք 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պարտավոր է շարունակաբար զարգացնել 

մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները, որոնց միջոցով նա 

պատվիրատուի կամ գործատուի համար կապահովի մասնագիտական 

ծառայություններ` հիմնված պրակտիկ մասնագիտական գործունեության, 

օրենսդրության ոլորտում ընթացող զարգացումների վրա: Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է գործի ջանասիրաբար և մասնագիտական ծառայություններ  մատուցելիս 

պարտավոր է գործունեությունը համապատասխանեցնել տեխնիկական և 

մասնագիտական ստանդարտներին:  
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(d) Գաղտնիություն 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է ապահովի մասնագիտական ծառայությունների 

մատուցման արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվության գաղտնիությունը և չպետք 

է այն բացահայտի երրորդ կողմին առանց համապատասխան թույլտվության, եթե 

իհարկե նա հակառակը կատարելու համար չունի օրենսդրական կամ 

մասնագիտական իրավունքներ կամ պարտականություններ: Մասնագիտական և 

գործարար հարաբերությունների հետևանքով ձեռք բերված գաղտնի 

տեղեկատվությունը  չպետք է օգտագործվի հաշվապահի կամ երրորդ կողմի 

անձնական շահի համար:   

(e) Պրոֆեսիոնալ վարքագիծ 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է գործի համաձայն համապատասխան օրենքների 

և կանոնակարգերի և զերծ մնա այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են 

վարկաբեկել տվյալ մասնագիտությունը:  

Այս հիմնարար սկզբունքներից յուրաքանչյուրը մանրամասն քննարկվում է 110-150 

բաժիններում:   

Հայեցակարգային շրջանակի մոտեցումները  

100.6. Հաշվապահների աշխատանքային գործունեության տարբեր իրավիճակներում 

հաճախ հիմնարար սկզբունքների պահպանումը կարող է վտանգվել: Անհնար է 

կանխատեսել բոլոր այն իրավիճակները, որոնց դեպքում կարող են այդպիսի 

վտանգներ առաջանալ, և սահմանել հակազդեցության համապատասխան միջոցները: 

Բացի այդ, առաքելության բնույթը և աշխատանքային հանձնարարականները կարող 

են տարբեր լինել և, հետևաբար, կարող են ծագել տարբերաբնույթ վտանգներ, որոնց 

դեպքում կպահանջվի տարբեր նախազգուշական միջոցների կիրառում: Հետևաբար, 

հայեցակարգային շրջանակը հիմնվում է հանրային շահի վրա և պահանջում է, որ 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը որոշի, գնահատի և վերացնի բոլոր այն վտանգները, 

որոնք առաջանում են հիմնարար սկզբունքների կիրառման ճանապարհին, այլ ոչ թե 

ուղղակի հետևի որոշ մասնավոր կանոնների, որոնք կարող են նաև կամայական 

բնույթ կրել: Այս Վարքագիրքը հիմք է հանդիսանում պրոֆեսիոնալ հաշվապահի 

համար` սահմանելու, գնահատելու և վերացնելու բոլոր այն վտանգները, որոնք 

ծագում են հիմնարար սկզբունքները կիրառելիս: Եթե բացահայտված վտանգները 

էական են, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է, անհրաժեշտության դեպքում, 

նախազգուշական միջոցներ կիրառի` ծագած վտանգները վերացնելու կամ 

նվազեցնելու և մինչև ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար, այնպես, որ 

հիմնարար սկզբունքները չխախտվեն: 
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100.7. Երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը հայտնաբերում է, որ համապատասխանությունը 

հիմնարար սկզբունքներին վտանգված է և, գնահատելով այդ վտանգները, գալիս է 

եզրակացության, որ նրանք ընդունելի մակարդակի չեն, ապա նա պետք է որոշի, 

արդյոք գոյություն ունեն համապատասխան նախազգուշական միջոցներ և հնարավոր 

է արդյոք դրանք կիրառել՝ վտանգները մինչև ընդունելի մակարդակ նվազեցնելու 

նպատակով: Վերոհիշյալը որոշելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է օգտվի իր 

մասնագիտական դատողությունից  և հաշվի առնի, արդյոք ողջամիտ և տեղեկացված 

երրորդ կողմը, ուսումնասիրելով այդ պահի դրությամբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահին 

հասանելի բոլոր կոնկրետ փաստերը և հանգամանքները, ամենայն 

հավանականությամբ կգա եզրակացության, որ նախազգուշական միջոցների 

օգնությամբ հնարավոր է վերացնել վտանգները կամ դրանք հասցնել ընդունելի 

մակարդակի, այնպես որ համապատասխանությունը հիմնարար սկզբունքներին 

չխախտվի: 

100.8.  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պարտավոր է գնահատել հիմնարար սկզբունքներին 

սպառնացող բոլոր վտանգները, եթե գիտի դրանք կամ տրամաբանորեն պետք է 

տեղյակ  լինի այն հանգամանքների կամ հարաբերությունների մասին, որոնց 

պատճառով  հիմնարար սկզբունքները կարող են խախտվել:  

100.9.  Վտանգների նշանակալիությունը գնահատելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

հաշվի առնի ինչպես որակական, այնպես էլ   քանակական գործոնները: Եթե 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ի վիճակի չէ իրականացնելու համապատասխան 

նախազգուշական միջոցներ դրանց բացակայության կամ վտանգների չափազանց մեծ 

նշանակալիության պատճառով, նա պետք է  մերժի տվյալ մասնագիտական 

ծառայության մատուցումը կամ դադարեցնի այն, և կամ, անհրաժեշտության դեպքում, 

հրաժարվի պատվիրատուից (հանրությանը ծառայություն մատուցող հաշվապահի 

դեպքում) կամ գործատու կազմակերպությունից (գործարարության ոլորտում 

հաշվապահ լինելու դեպքում): 

100.10. Բաժիններ 290-ում և 291-ում ներկայացված են դրույթներ, որոնց պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը պետք է բավարարի, եթե  նա հայտնաբերում է Վարքագրքի 

անկախության մասին դրույթի խախտում: Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

հայտնաբերում է  սույն Վարքագրքի որևէ այլ  դրույթի խախտում, նա պետք է 

գնահատի այդ խախտման նշանակալիությունը և նրա ազդեցությունը հիմնարար 

սկզբունքները բավարարելու իր ունակության վրա: Հաշվապահը որքան հնարավոր է 

արագ պետք է ձեռնարկի իրեն հասանելի ցանկացած գործողություն՝ խախտման 

հետևանքները բավարար չափով չեզոքացնելու համար: Հաշվապահն ինքը պետք է 

որոշի, արդյոք խախտման մասին զեկուցել անձանց, որոնց վրա այդ խախտումը 

կարող է ազդել՝ օրինակ խորհրդի անդամի, համապատասխան կարգավորողի կամ 

վերահսկողի: 
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100.11. Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը հայտնվում է այնպիսի անսովոր իրավիճակում, երբ 

Վարքագրքի որևէ հատուկ պահանջի կատարումը կարող է հանգեցնել 

անհամամասնորեն լուրջ հետևանքների կամ այնպիսի հետևանքների, որոնք չեն 

բխում հանրային շահերից, ցանկալի է, որ  պրոֆեսիոնալ հաշվապահը խորհրդակցի 

խորհրդի անդամի կամ կարգավորող մարմնի ներկայացուցչի հետ: 

Վտանգներն ու նախազգուշական միջոցները 

100.12.  Մեծ թվով հանգամանքներ կարող են վտանգել հիմնարար սկզբունքների կիրառումը: 

Որոշ հարաբերությունների կամ հանգամանքների բերումով կարող է ստեղծվել  

այնպիսի վտանգ, որն ընդունակ է (կամ կարող է ընկալվել որպես այդպիսին) 

կասկածի տակ դնել պրոֆեսիոնալ հաշվապահի համապատախանությունը 

հիմնարար սկզբունքներին: Հնարավոր է, որ վերոհիշյալ պատճառներով ստեղծվի 

մեկից ավելի վտանգ և կասկածի տակ դրվեն մեկից ավելի հիմնարար սկզբունքներ: 

Վտանգների մեծ մասը կարելի է դասակարգել հետևյալ խմբերում` 

(a) Անձնական շահի վտանգ, որը կարող է ծագել պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կամ իր 

անմիջական կամ մերձավոր ընտանիքի  անդամի ֆինանսական կամ այլ շահերի 

արդյունքում:  

(b) Ինքնաստուգման վտանգ, որը կարող է ծագել, եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է վերագնահատի հենց իր կողմից  նախկինում կայացված որոշումները:  

(c) Ինքնապաշտպանության վտանգ, որը կարող է ծագել, եթե պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը մի որևէ դիրքորոշում կամ կարծիք պաշտպանում է այն աստիճան, 

որ կասկածի տակ է առնվում նրա հետագա օբյեկտիվությունը: 

(d) Մտերմության վտանգ, որը կարող է առաջանալ, երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պայմանավորված մտերիմ հարաբերություններով սկսում է ընդգծված 

համակրանք տածել այլոց շահերի նկատմամբ: 

(e) Ահաբեկման վտանգ, եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չի կարողանում 

օբյեկտիվորեն գործել իր հանդեպ գոյություն ունեցող իրական կամ ակնկալվող 

վտանգների (ճնշումների) պատճառով:   

Այս Վարքագրքի Բ և Գ մասերում բերվում են այնպիսի  իրավիճակների օրինակներ, 

որոնց դեպքում հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահների և գործարարության ոլորտում աշխատող հաշվապահների մոտ 

կարող են ի հայտ գալ վերոնշյալ խմբերին վերաբերող վտանգներ: Հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահները կարող են գտնել իրենց 

վերաբերող դրույթներ նաև սույն Վարքագրքի Գ մասում  :  

100.13.  Նախազգուշական միջոցները, որոնք ի վիճակի են վերացնելու ծագած վտանգները 

կամ նվազեցնելու դրանք մինչև ընդունելի մակարդակը, բաժանվում են երկու 

ընդարձակ խմբերի` 
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(a) նախազգուշական միջոցներ, որոնք ստեղծվել են մասնագիտության, 

օրենսդրության կամ կարգավորող կանոնակարգերի միջոցով,  

(b) նախազգուշական միջոցներ, որոնք մշակվել են աշխատանքային միջավայրում:  

100.14.  Նախազգուշական միջոցները, որոնք ստեղծվել են մասնագիտության, օրենսդրության 

կամ կանոնակարգերի միջոցով, ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալ 

կետերով` 

 մասնագիտական աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ կրթություն, 

վերապատրաստում և փորձ, 

 շարունակական մասնագիտական զարգացման պահանջներ,  

 կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգեր, 

 մասնագիտական ստանդարտներ, 

 մասնագիտական կամ իրավական մոնիտորինգ և կարգապահական 

ընթացակարգեր, 

 պրոֆեսիոնալ հաշվապահների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների, 

զեկույցների, հաղորդագրությունների, տեղեկատվության  վերանայում այդ գործի 

համար լիազորված երրորդ կողմի միջոցով:  

100.15.  Վարքագրքի Բ և Գ մասերում համապատասխանաբար ներկայացվում են 

աշխատանքային միջավայրում մշակված նախազգուշական միջոցները` 

համապատասխանաբար հանրությանը ծառայություն մատուցող և գործարարության 

ոլորտում աշխատող հաշվապահների համար:  

100.16.  Որոշ նախազգուշական միջոցներ ի վիճակի են մեծացնել ոչ ճիշտ վարքագծի 

հայտնաբերման կամ կանխման հավանականությունը: Այսպիսի նախազգուշական 

միջոցները, որոնք կարող են ստեղծվել հաշվապահության մասնագիտության, 

օրենսդրության, կանոնակարգերի կամ գործատու կազմակերպության կողմից, 

ընդգրկում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալ կետերով` 

 Բողոքների ներկայացման արդյունավետ համակարգ, որը կիրառվում է գործատու 

կազմակերպության, մասնագիտական հանրության կամ կանոնակարգողի կողմից 

և որը հնարավորություն է տալիս գործընկերների, գործատուների կամ 

հանրության անդամների ուշադրությունը հրավիրել ոչ պրոֆեսիոնալ կամ ոչ 

ճիշտ վարքագծի վրա:  

 Վարքագծի պահանջների խախտման մասին հայտնելու  հստակորեն սահմանված 

պարտականություն:  

Շահերի հակասություն 
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100.17. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահն իր մասնագիտական գործունեության իրականացման 

ընթացքում կարող է հանդիպել շահերի հակասության: Շահերի հակասությունն իր 

հերթին կարող է ստեղծել վտանգ օբյեկտիվության կամ այլ հիմնարար սկզբունքների 

հանդեպ: Նման վտանգներ կարող են առաջանալ, երբ 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը  իր մասնագիտական գործունեության բերումով 

զբաղվում է մի այնպիսի խնդրով, որն առնչվում է երկու կամ ավելի կողմերի, ընդ 

որում այդ խնդրի հարցում վերոհիշյալ կողմերի շահերը գտնվում են 

հակասության մեջ: 

 Կոնկրետ մի խնդրի շուրջ պրոֆեսիոնալ հաշվապահի շահերը և այն կողմի 

շահերը, որի համար պրոֆեսիոնալ հաշվապահը զբաղվում է տվյալ խնդրով, 

գտնվում են հակասության մեջ: 

100.18. Սույն Վարքագրքի Բ և Գ մասերում քննարկվում են շահերի հակասությունները 

համապատասխանաբար հանրային ծառայություն մատուցող և գործարար ոլորտում 

աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահների համար: 

Վարքագծի հետ կապված հակասությունների լուծումը 

100.19.  Հիմնարար սկզբունքներին համապատասխանությունը գնահատելիս պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահից կարող է պահանջվել  հարթելու հիմնարար սկզբունքների կիրառմանն 

առնչվող հակասությունները:  

100.20.  Հակասությունների լուծումը պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական ձևերով 

նախաձեռնելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է անձամբ կամ մյուսների հետ 

միասին հաշվի առնի հետևյալ գործոնները` 

(a) համապատասխան փաստեր, 

(b)  վարքագծի հետ կապված խնդիրներ, 

(c) քննարկվող հարցին առնչվող հիմնարար սկզբունքներ, 

(d) սահմանված ներքին կանոնակարգեր, 

(e) այլընտրանքային գործողություններ: 

 

Այս գործոնները քննելուց հետո պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է որոշի հիմնարար 

սկզբունքներին համապատասխանող անհրաժեշտ գործողությունների ընթացքը: 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է կշռադատի նաև այդ գործողությունների 

հնարավոր ընթացքի հետևանքները: Եթե խնդիրը լուծում չստանա,  պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը պետք է խորհրդակցի ֆիրմայի  կամ գործատու կազմակերպության այլ 

աշխատակիցների հետ` ի վերջո լուծումը գտնելու նպատակով:  

100.21.  Երբ կազմակերպության հետ կամ հենց նրա ներսում առկա է հակասություն, 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է նաև խորհրդակցի  կազմակերպության 

կառավարմամբ զբաղվող անդամների` տնօրենների խորհրդի կամ աուդիտորական 

կոմիտեի  հետ:  
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100.22.  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի շահերից է բխում գրառումներ կատարել և 

փաստաթղթավորել խնդրի բովանդակությանը կամ մանրամասներին վերաբերվող 

քննարկումները և կայացված որոշումները:  

100.23.  Եթե կարևոր հակասությունը չի լուծվում,  պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

մասնագիտական խորհուրդ հայցել համապատասխան մասնագիտական մարմնից 

կամ իրավաբանական խորհրդատուներից: Սովորաբար պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

ի վիճակի է ստանալ ցուցումներ և խորհրդատվություն վարքագծին վերաբերող 

հարցերի մասին` չխախտելով գաղտնիության սկզբունքը, եթե խնդիրը քննարկվում է 

համապատասխան մարմնի հետ առանց անուններ բացահայտելու կամ 

համապատասխան իրավական պաշտպանության ներքո: Հնարավոր է նշել 

բազմաթիվ դեպքեր, երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է ստանալ 

իրավաբանական խորհրդատվություն: Օրինակ, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

նկատած լինել կեղծիք, որի մասին զեկուցելը կխախտի պրոֆեսիոնալ հաշվապահի 

կողմից  գաղտնիությունը պահպանելու պարտականությունը: Այդ դեպքում 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է դիմի իրավաբանական խորհրդատվության, 

տեղեկանալու` արդյոք նա պարտավոր է զեկուցել թե ոչ:  

100.24. Բոլոր հնարավոր տարբերակները սպառելուց հետո, եթե վարքագծի հետ կապված 

հակասությունները չեն հարթվում, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

հնարավորության դեպքում դադարեցնի իր բոլոր առնչությունները հակասությունը 

ստեղծող խնդրին:  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է որոշել, որ այդ 

հանգամանքներում ավելի ճիշտ կլինի դուրս գալ առաքելությունն իրականացնող 

խմբից  կամ հրաժարվել աշխատանքային հանձնարարությունը կատարելուց և կամ 

ընդհանրապես հրաժարվել առաքելությունից, ֆիրմայից կամ գործատու 

կազմակերպությունից: 

Հաղորդակցությունը կորպորատիվ կառավարում իրականացնող անձանց հետ 

100.25. Կորպորատիվ կառավարում իրականացնող անձանց հետ հաղորդակցվելիս, 

համաձայն սույն Վարքագրքի դրույթների, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կամ 

ընկերությունը պետք է  որոշեն, հաշվի առնելով հաղորդակցության առարկայի 

բնույթը և կարևորությունը, թե ձեռնարկության կառավարման կառուցվածքում ովքեր 

պիտի լինեն այն համապատասխան անձինք, ում հետ պետք է հաղորդակցվել: Եթե 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կամ ընկերությունը հաղորդակցվում են կորպորատիվ 

կառավարում իրականացնող  անձանց մի ենթախմբի հետ, օրինակ աուդիտի 

կոմիտեի կամ որևէ անհատի հետ, ապա պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կամ 

ընկերությունը պետք է որոշեն, արդյոք անհրաժեշտ է հաղորդակցվել կորպորատիվ 

կառավարում իրականացնող բոլոր անձանց հետ, որպեսզի ապահովվի վերջիններիս 

բավարար տեղեկացվածությունը:  
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ԲԱԺԻՆ 110 

Ազնվություն  

110.1. Ազնվության սկզբունքը պարտավորեցնում է բոլոր պրոֆեսիոնալ հաշվապահներին 

լինել ազնիվ և շիտակ մասնագիտական ու գործնական հարաբերություններում: 

Ազնվությունը նաև նշանակում է արդար գործարքների կատարում և 

ճշմարտախոսություն:  

110.2. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է գիտակցաբար առնչվի հաշվետվությունների, 

զեկույցների, հաղորդագրությունների կամ այլ տեղեկատվության հետ, եթե 

համոզված է, որ այնտեղ առկա են` 

(a) էականորեն կեղծ կամ սխալ տվյալ, 

(b) չճշգրտված կամ անխոհեմորեն տրամադրված տեղեկություններ, 

(c) բաց թողնված կամ թաքցված տեղեկատվություն, որը պետք է ընդգրկված լիներ, և 

որի բացակայությունը կարող է առաջացնել թյուրիմացություն: 

110.3. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը խախտած չի լինի 110.2 դրույթը, եթե նա 110.2-ում 

նկարագրված խնդրի վերաբերյալ ներկայացնի ճշգրտված հաշվետվություն:  
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ԲԱԺԻՆ 120 

Օբյեկտիվություն 

120.1. Օբյեկտիվության սկզբունքը պարտավորեցնում է բոլոր պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահներին կասկածի տակ չդնել և չվարկաբեկել իրենց մասնագիտական, 

գործնական որոշումները` կողմնակալության, շահերի բախման կամ այլոց անհարկի 

ազդեցության պատճառով:  

120.2. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է հայտնվել այնպիսի իրավիճակներում, որոնք 

կարող են ազդել նրա օբյեկտիվության վրա: Գործնականում հնարավոր չէ նախապես 

սահմանել այդպիսի բոլոր իրավիճակների ցանկը: Պետք է խուսափել այնպիսի 

հարաբերություններից, որոնք կողմնակալ կամ անհարկի ազդեցություն կարող են 

ունենալ պրոֆեսիոնալ հաշվապահների մասնագիտական որոշումների վրա:  
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ԲԱԺԻՆ 130 

Մասնագիտական գիտելիքներ (հմտություն) և պատշաճ վերաբերմունք 

130.1. Մասնագիտական գիտելիքների և պատշաճ վերաբերմունքի սկզբունքի համաձայն 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահները պարտավոր են` 

(a)  ցուցաբերել այնպիսի մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք 

պատվիրատուին կամ գործատուին կապահովեն պատշաճ մասնագիտական 

ծառայությամբ և  

(b)  մասնագիտական ծառայություններ մատուցելիս գործել հոգատարությամբ` 

համաձայն տեխնիկական և մասնագիտական ստանդարտների: 

130.2. Գրագետ մասնագիտական ծառայություն մատուցելիս պահանջվում է օգտագործել 

մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները` հիմնավոր որոշումներ 

կայացնելու նպատակով: Մասնագիտական գրագիտությունը կարող է դասակարգվել 

երկու խմբի` 

(a)  մասնագիտական գիտելիքների ստացում, 

(b)  մասնագիտական գիտելիքների պահպանում: 

130.3. Մասնագիտական գիտելիքների պահպանումը ենթադրում է տեխնիկական, 

մասնագիտական և գործարար ոլորտում համապատասխան զարգացումների 

ըմբռնում և նրանց  մասին շարունակական տեղեկացվածություն: Շարունակական 

մասնագիտական զարգացման շնորհիվ մշակվում և պահպանվում են պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահների այն ունակությունները, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական 

պատշաճ աշխատանք կատարելու համար:   

130.4. Հոգատարությունը նշանակում է, որ աշխատանքային հանձնարարությունների բոլոր 

պահանջները պետք է բավարարվեն, այսինքն` աշխատանքը կատարվի ուշադիր, 

մանրազնին և  ժամանակին:  

130.5. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է քայլեր ձեռնարկի ապահովելու, որ իր ենթակա 

աշխատողները լինեն լավ մասնագետներ, ունենան համապատասխան կրթություն և 

լինեն վերահսկելի:  

130.6. Անհրաժեշտության դեպքում պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

պատվիրատուներին, գործատուներին կամ մասնագիտական ծառայություններ 

ստացող այլ անձանց տեղեկացնի ծառայությունների հետ կապված 

սահմանափակումների մասին, որպեսզի խուսափի այնպիսի իրավիճակներից, երբ 

պարզ կարծիքը սխալմամբ մեկնաբանվում է որպես հավաստի փաստ: 
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ԲԱԺԻՆ140 

Գաղտնիություն 

140.1. Գաղտնիության սկզբունքի համաձայն պրոֆեսիոնալ հաշվապահները պարտավոր 

են խուսափել հետևյալից` 

(a)  ֆիրմայից կամ գործատու կազմակերպությունից դուրս բացահայտել 

մասնագիտական կամ գործնական հարաբերությունների արդյունքում ստացված 

գաղտնի տեղեկատվությունը` առանց համապատասխան և որոշակի 

թույլտվության, եթե հակառակը անելու համար չկան օրենսդրական կամ 

մասնագիտական իրավունքներ կամ պարտականություններ,  

(b)  օգտագործել մասնագիտական կամ գործնական հարաբերությունների 

արդյունքում ստացված գաղտնի տեղեկատվությունը հանուն իրենց կամ երրորդ 

կողմերի շահերի: 

140.2. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է պահպանի գաղտնիություն նույնիսկ 

սոցիալական (ընտանեկան) միջավայրում: Նա պետք է գիտակցի, որ առկա է 

գաղտնիությունը անփութորեն բացահայտելու հավանականություն, մասնավորապես 

այն հանգամանքներում, երբ երկար ժամանակ հանդիսացել է գործընկեր, մերձավոր 

կամ անմիջական ընտանիքի  անդամ: 

140.3. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է պահպանի ապագա պատվիրատուի կամ 

գործատուի կողմից հայտնած տեղեկատվության գաղտնիությունը:  

140.4. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է պահպանի նաև տեղեկատվության 

գաղտնիությունը ֆիրմայի կամ գործատու կազմակերպության ներսում:  

140.5. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները 

ապահովելու, որ իր վերահսկողության տակ գտնվող աշխատակազմը կամ 

խորհրդատվություն և աջակցություն ցուցաբերող անձինք հարգեն պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի գաղտնիություն պահպանելու պարտականությունը:  

140.6. Գաղտնիության սկզբունքը պետք է կիրառվի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ավարտվել 

են գործնական հարաբերությունները պրոֆեսիոնալ հաշվապահի և իր 

պատվիրատուի կամ գործատուի միջև: Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը փոխում է իր 

աշխատանքի վայրը կամ նոր պատվիրատուի հետ է սկսում աշխատել, նա իրավասու 

է օգտագործել իր նախորդ փորձը: Սակայն  պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չի կարող 

օգտագործել կամ բացահայտել մասնագիտական կամ գործնական 

հարաբերությունների արդյունքում ձեռք բերված գաղտնի տեղեկատվությունը:  

140.7. Ստորև թվարկվում են բոլոր այն դեպքերը, երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

բացահայտել գաղտնի տեղեկատվությունը` 
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(a) բացահայտումը թույլ է տրվում օրենքով կամ պատվիրատուի, կամ գործատուի 

կողմից, 

(b)  բացահայտումը պահանջվում է օրենքով, օրինակ` 

(i). դատական ընթացակարգերի ժամանակ փաստաթղթերի կամ այլ 

վկայության տրամադրում կամ 

(ii). հետաքննվող իրավական խախտումների մասին իշխանություններին 

տեղեկացում: 

(c) Գոյություն ունի մասնագիտական իրավունք կամ պարտականություն 

տեղեկատվությունը բացահայտելու մասին (եթե հակառակը սահմանված չէ 

օրենքով), որպեսզի` 

(i). ապահովվի որակյալ վերանայում անդամ կազմակերպության կամ 

մասնագիտական մարմնի կողմից,  

(ii). հնարավոր լինի պատասխանել անդամ կազմակերպության կամ 

իրավապահ մարմնի կողմից արված հարցմանը կամ հետաքննությանը,  

(iii). դատական ընթացակարգերի ժամանակ պաշտպանվի պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի մասնագիտական շահը,  

(iv). բավարարվեն տեխնիկական ստանդարտներն ու ճիշտ վարքագծի 

պայմանները: 

140.8. Գաղտնի տեղեկատվությունը բացահայտելու մասին որոշում կայացնելիս   

պրոֆեսիոնալ հաշվապահները պետք է հաշվի առնեն հետևյալ կետերը`  

  արդյոք կարող են ոտնահարվել բոլոր կողմերի, ներառյալ երրորդ կողմերի 

շահերը, եթե պատվիրատուն կամ գործատուն համաձայնում են, որ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը բացահայտի գաղտնի տեղեկատվությունը, 

  արդյոք առնչվող ողջ տեղեկատվությունը հայտնի է և հիմնավոր գործնականում 

կիրառելու համար: Եթե կան ոչ հիմնավոր փաստեր, ոչ ամբողջական 

տեղեկություններ կամ անհիմն եզրակացություններ, պետք է կայացնել 

մասնագիտական որոշում, թե ինչ տիպի բացահայտում պետք է տրվի և  

  ինչպիսին է  ակնկալվելիք հաղորդակցության տեսակը կամ այն անձը, ում 

ուղղված են տեղեկությունները:  

 արդյոք անձինք, որոնց տրամադրվելու է տեղեկատվությունը, հանդիսանում են 

դրա պատշաճ հասցեատերերը:  
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ԲԱԺԻՆ 150 

Մասնագիտական վարքագիծ 

150.1. Ըստ մասնագիտական վարքագծի սկզբունքի` պրոֆեսիոնալ հաշվապահները 

պարտավոր են գործել համաձայն համապատասխան օրենքների և կանոնակարգերի 

ու զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վարկաբեկել 

մասնագիտությունը: Սրա տակ ենթադրվում են այնպիսի գործողություններ, որոնց 

դեպքում ցանկացած խելամիտ և իրազեկ երրորդ կողմ, որը տիրապետում է  

համապատասխան տեղեկատվությանը, կեզրակացնի, որ դրանք բացասաբար են 

ազդում հաշվապահի մասնագիտության բարի համբավի վրա:  

150.2. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահն իր համբավը տարածելիս, իր առաջխաղացումն 

ապահովելիս  և իր աշխատանքը խթանելիս չպետք է վարկաբեկի իր 

մասնագիտությունը: Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է լինի ազնիվ և վստահելի և 

չպետք է` 

(a)  չափազանցված ներկայացնի բոլոր այն ծառայությունները, որոնք նա կարող է 

մատուցել, այն որակավորումը և փորձը, որ ունի կամ 

(b)  նվաստացնի կամ անհիմն համեմատություններ կատարի այլոց աշխատանքի 

հետ: 
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ԲԱԺԻՆ  200 

Ներածություն 

200.1. Վարքագրքի այս բաժնում ներկայացված է Մաս Ա-ում ներկայացված 

հայեցակարգային շրջանակի գործնական կիրառումը հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահների կողմից:  Հաջորդ բաժիններում բերված 

օրինակները չեն կարող ընդգրկել պրոֆեսիոնալ հաշվապահների գործնական 

աշխատանքում հանդիպող այնպիսի իրավիճակների ամբողջական  ցանկը, որոնք 

կարող են վտանգել հիմնարար սկզբունքները: Հետևաբար, հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահն իր աշխատանքում չպետք է 

սահմանափակվի միայն ներկայացված օրինակներով և միշտ պետք է աչալուրջ լինի 

նման իրավիճակների նկատմամբ: 

200.2. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է 

ներգրավված լինի որևէ գործարարության, աշխատանքի կամ գործունեության մեջ, 

որը վարկաբեկում է կամ կարող է վարկաբեկել մասնագիտության ազնվությունը, 

օբյեկտիվությունը կամ բարի համբավը, և արդյունքում առաջացնել 

անհամատեղելիություն մասնագիտական ծառայությունների մատուցման հետ: 

Վտանգներ և նախազգուշական միջոցներ 

200.3. Հիմնարար սկզբունքներին համապատասխանությունը կարող է վտանգվել մի շարք 

իրավիճակների պատճառով:  Վտանգներից շատերը դասակարգվում են ըստ ստորև 

բերված դասերի` 

(a) անձնական շահի,  

(b) ինքնաստուգման,  

(c) ինքնապաշտպանության,  

(d) մտերմության,    

(e)  ահաբեկման: 

Այս վտանգները քննարկված են սույն Վարքագրքի Ա մասում: 

200.4. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի համար 

անձնական շահի վտանգ առաջացնող իրավիճակները ներառում են, սակայն չեն 

սահմանափակվում,   հետևյալ օրինակներով. 

 աուդիտի թիմի մասնակիցներից մեկի մոտ ուղղակի ֆինանսական շահի 

(բաժնեմասի) առկայություն հաճախորդ կազմակերպությունում  

 անհարկի կախվածություն հաճախորդից ստացվող վարձավճարից, 
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 աուդիտի թիմի մասնակիցներից մեկի մոտ հաճախորդի հետ նշանակալի 

գործարար սերտ կապերի առկայություն, 

 հաճախորդին չկորցնելու մտահոգվածություն,  

 հաճախորդի մոտ  աշխատանքի ընդունվելու նպատակով բանակցությունների 

վարում, 

 արժանահավատության ստուգման առաքելությանը վերաբերող պայմանական 

վարձավճարի առկայություն, 

 նախկինում մատուցված մասնագիտական ծառայության արդյունքների 

գնահատման ժամանակ  նշանակալի սխալի հայտնաբերում այն դեպքում, երբ  

վերոհիշյալ ծառայությունը մատուցվել է պրոֆեսիոնալ հաշվապահի թիմի մեկ այլ 

անդամի կողմից: 

200.5. Ինքնաստուգման վտանգ առաջացնող իրավիճակների օրինակները ներառում են, 

սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով. 

 հաշվետվության ներկայացում այնպիսի ֆինանսական համակարգերի 

աշխատանքի վերաբերյալ, որոնց նախագծման մեջ հենց ինքն էլ ներգրավված է 

եղել,  

 սկզբնական տվյալների պատրաստում, որոնք օգտագործվում են  առաքելության 

առարկա հանդիսացող փաստաթղթերի կազմման համար, 

 արժանահավատության ստուգման խմբում  անդամի ընդգրկում, որը ներկա կամ 

անցած ժամանակահատվածում  եղել է տվյալ հաճախորդի տնօրենը կամ 

պաշտոնյան , 

 արժանահավատության ստուգման խմբի անդամի ընդգրկում, որը ներկա կամ 

անցած ժամանակահատվածում  ծառայության մեջ է եղել տվյալ հաճախորդի մոտ 

այնպիսի պաշտոնում, որը հնարավորություն է տվել անմիջական ու զգալի 

ազդեցություն գործել աուդիտորական առաքելության ներկայիս ստուգման 

առարկայի վրա, 

 հաճախորդին այնպիսի ծառայության մատուցում, որն անմիջականորեն ազդում 

է արժանահավատության ստուգման առաքելության խնդրո առարկայի վրա: 

200.6. Ինքնապաշտպանության վտանգ ներկայացնող իրավիճակների օրինակները 

ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով` 

 բորսայում գնանշված կազմակերպության բաժնետոմսերի գովազդում, երբ նույն 

այդ կազմակերպությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 

հաճախորդ է, 



19 

 

 արժանահավատության ստուգման հաճախորդին միաժամանակ 

փաստաբանական ծառայությունների մատուցում` երրորդ կողմերի  հետ 

դատական գործընթացի կամ  վիճաբանության առնչությամբ: 

200.7. Մտերմության վտանգ ներկայացնող իրավիճակների օրինակները  ներառում են, 

սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով` 

 աուդիտորական  ստուգման խմբի անդամի առկայություն, որը սերտ կամ 

անմիջական ազգակցական կապերի մեջ է  հաճախորդի տնօրենի կամ 

պաշտոնյայի հետ, 

 աուդիտորական  ստուգման խմբի անդամի առկայություն, որը սերտ կամ 

անմիջական ազգակցական կապերի մեջ է  հաճախորդի այն աշխատակցի հետ, 

որն հնարավորություն ունի ուղղակի ու զգալի ազդեցություն գործելու 

առաջադրանքի առարկայի վրա,  

 ընկերության նախկին գործընկերը, որը ներկայումս հանդիսանում է հաճախորդի 

տնօրենը, պաշտոնյան կամ այնպիսի մի աշխատակից, որն ի վիճակի է  ուղղակի 

ու զգալի ազդեցություն ունենալ առաջադրանքի առարկայի վրա, 

 հաճախորդից ստացված նվերները կամ հատուկ վերաբերմունքը, եթե միայն 

դրանց արժեքը չնչին  չէ, 

 արժանահավատության ստուգման հաճախորդի հետ ընկերության ավագ 

աշխատակազմի երկարատև  համագործակցությունը: 

200.8. Ահաբեկման վտանգ ներկայացնող իրավիճակների օրինակները ներառում են, 

սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով`   

 Ընկերությանը հաճախորդի մոտ կատարվելիք առաջադրանքից զրկելու վտանգ 

 Աուդիտի հաճախորդի կողմից հայտարարություն, որ ընկերությունը կզրկվի 

իրենց միջև նախապես պլանավորված ոչ հավաստիացման առաջադրանքի 

պայմանագրից, եթե շարունակի անհամաձայնություն հայտնել հաճախորդի 

կողմից մի կոնկրետ գործարքի հաշվապահական ձևակերպման շուրջ: 

 Հաճախորդի կողմից դատական գործընթացի սպառնալիք,  

 Վարձավճարն իջեցնելու նպատակով աշխատանքների ծավալի ստիպողական և 

անհարկի կրճատում: 

 Ճնշման տակ գտնվող մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը համաձայնվում է 

հաճախորդի աշխատակցի կարծիքին, քանի որ վերջինս քննարկվող խնդրի 

հարցում ավելի մեծ փորձ ունի: 
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 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի տեղեկացում ընկերության գործընկերոջ կողմից, որ 

հաշվապահը չի ստանա պաշտոնի նախապես պլանավորված բարձրացումը, 

մինչև չտա իր համաձայնությունը աուդիտի հաճախորդի մոտ գործարքների սխալ 

հաշվապահական հաշվառմանը: 

200.9. Վտանգները վերացնող կամ ընդունելի մակարդակի իջեցնող  նախազգուշական 

միջոցները բաժանվում են երկու մեծ դասի. 

(a)  մասնագետների, օրենսդրության կամ կանոնակարգի միջոցով ստեղծված 

նախազգուշական միջոցներ    և 

(b) աշխատանքային միջավայրում մշակված նախազգուշական միջոցներ  

Սույն Վարքագրքի Մաս Ա-ի 100,14  պարբերության մեջ նկարագրվում են 

մասնագիտական հանրության, օրենսդրության կամ կանոնակարգի միջոցով 

ստեղծված նախազգուշական միջոցների օրինակներ: 

200.10. Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, նախազգուշական միջոցների օգնությամբ վտանգները 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու  և կամ առաքելությունից 

հրաժարվելու  համար պետք է օգտվի մասնագիտական դատողությունից: 

Աշխատանքային միջավայրում համապատասխան նախազգուշական միջոցները 

փոփոխվում են` կախված իրավիճակից:  Աշխատանքային միջավայրի 

նախազգուշական միջոցներն ընդգրկում են և համընդհանուր նախազգուշական 

միջոցներ, և տվյալ առաջադրանքին հատուկ միջոցներ:  Հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է գտնի 

հայտնաբերած վտանգը վերացնելու լավագույն եղանակը:  Նա պետք է որոշի, թե ողջ 

տեղեկատվությանը (այդ թվում վտանգի մեծությանն ու կիրառվող նախազգուշական 

միջոցներին վերաբերող)  տիրապետող խելամիտ երրորդ կողմի համար որ որոշումն 

ընդունելի կլինի:  Այս քննարկման վրա կարող են ազդել հետևյալ գործոնները` 

վտանգի կարևորությունը, առաքելության բնույթը և ընկերության կառուցվածքը: 

200.11. Աշխատանքային միջավայրում, կախված կոնկրետ հանգամանքներից, 

համապատասխան նախազգուշական միջոցները կարող են տարբեր լինել: 

Աշխատանքային միջավայրի նախազգուշական միջոցները ներառում են ինչպես 

ընկերությանը հատուկ, այնպես էլ առաջադրանքին (առաքելությանը) հատուկ 

նախազգուշական միջոցները: 

200.12. Աշխատանքային միջավայրում մշակված համընդհանուր նախազգուշական 

միջոցները կարող են ներառել. 

 ընկերության ղեկավարության գործունեությունը, որը գիտակցում է հիմնարար 

սկզբունքներին հետևելու կարևորությունը, 
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 ընկերության ղեկավարության գործունեությունը, որն ապահովում է, որ 

արժանահավատության խմբի անդամները գործեն հասարակության շահերից 

ելնելով, 

 առաքելությունների որակի վերահսկողությունն ու դիտարկումներն 

իրականացնելու համար սահմանված քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը, 

 վտանգների  հայտնաբերմանն  ու հիմնարարն սկզբունքների պահպանմանն 

ուղղված քաղաքականությունը, նշված վտանգների կարևորության գնահատումը 

և նախազգուշական միջոցների կիրառումը` դրանք վերացնելու կամ ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու նպատակով, 

 արժանահավատության առաքելություններ իրականացնող ընկերությունների 

դեպքում անկախության  քաղաքականությունը, որի նպատակն է  անկախությանը 

վտանգ ներկայացնող հանգամանքների հայտնաբերումը, այդ վտանգների 

կարևորության գնահատումը և նախազգուշական միջոցների կիրառումը, 

որպեսզի այդ վտանգները (բացի ակնհայտորեն աննշաններից) վերացվեն կամ 

հասցվեն ընդունելի մակարդակի, 

 հիմնարար սկզբունքներին համապատասխանություն ապահովող, 

փաստաթղթավորված ներքին կանոնակարգը, 

 

 քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 

հայտնաբերելու ընկերության կամ առաքելություններում ներգրավված խմբի 

անդամների շահերն ու փոխհարաբերությունները հաճախորդների հետ, 

 քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք վերահսկում են և, 

անհրաժեշտության դեպքում, վերացնում մեկ հաճախորդից ստացված 

եկամուտից  կախվածությունը, 

 առանձնացված ուղղություններով հաշվետվություն ներկայացնող տարբեր 

գործընկերների և առաջադրանքներում ներգրավված խմբերի կիրառումը` 

աուդիտի հաճախորդներին ոչ աուդիտորական ծառայություններ մատուցելու 

նպատակով, 

  քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք արգելում են առաքելության խմբի 

անդամ չհանդիսացող անհատներին անհարկի ազդեցություն գործել կատարված 

աշխատանքի արդյունքների վրա,  

 ընկերության բոլոր գործընկերների և մասնագիտական աշխատակազմի  

Ժամանակին տեղեկացումը քաղաքականության և ընթացակարգերի մասին՝ 

ներառյալ փոփոխությունները, համապատասխան ուսուցողական 

դասընթացների իրականացումը, 
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 ղեկավարության ավագ ներկայացուցիչներից մեկի նշանակումը որպես 

ընկերության որակի վերահսկողության համակարգի պատասխանատու, 

 գործընկերների ու մասնագիտական աշխատակազմի տեղեկացումը աուդիտի այն 

հաճախորդների և համապատասխան ձեռնարկությունների  մասին, որոնցից 

նրանք պետք է անկախ լինեն, 

 քաղաքականության և ընթացակարգերի պահանջների կատարմանը նպաստող 

կարգապահական մեխանիզմի գոյությունը, 

 հրապարակված քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը, որոնց նպատակն է 

դրդել աշխատակազմի անդամներին քննարկելու հիմնարար սկզբունքների 

պահպանման հետ կապված  իրենց անհանգստացնող խնդիրները բարձր 

մակարդակի ղեկավարության հետ: 

200.13. Առաքելությանը վերաբերող նախազգուշական միջոցները, մշակված 

աշխատանքային միջավայրում, կարող են ներառել. 

 լրացուցիչ հաշվապահի ներգրավումը` կատարված աշխատանքը վերանայելու 

կամ, անհրաժեշտության դեպքում,  խորհրդատվություն տրամադրելու 

նպատակով, 

 խորհրդակցումը անկախ երրորդ կողմի հետ, ինչպիսիք են անկախ տնօրենների 

խորհուրդը, մասնագիտական կարգավորող մարմինը կամ մեկ այլ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահ, 

 վարքագծի խնդիրների քննարկումը հաճախորդի ղեկավար մարմինների հետ, 

 հաճախորդի ղեկավար մարմինների տեղեկացումը մատուցվող 

ծառայությունների բնույթի և վարձավճարի մեծության մասին, 

 մեկ այլ ընկերության ներգրավումը` առաջադրանքի մի մասը իրականացնելու 

կամ մեկ անգամ ևս կատարելու նպատակով: 

 աուդիտի խմբի ղեկավար աշխատակիցների փոխարինումը: 

200.14. Կախված առաջադրանքի բնույթից, հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

հաշվապահը կարող է հիմնվել նաև այն նախազգուշական միջոցների վրա, որոնք 

հաճախորդն է իրականացրել:  Սակայն անհնար է հիմնվել բացառապես միայն 

այդպիսի միջոցների վրա` վտանգները ընդունելի մակարդակի իջեցնելու 

նպատակով: 

200.15. Հաճախորդի համակարգում կիրառվող նախազգուշական  միջոցները կարող են 

ներառել հետևյալը` 
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 երբ հաճախորդն առաջադրանքը հանձնարարում է որևէ ընկերության, ապա այդ 

նշանակումը հաստատվում է ոչ ղեկավար այլ անձանց կողմից, 

 հաճախորդն ունի գրագետ աշխատակիցներ համապատասխան փորձով, որոնք 

կարող են ղեկավար որոշումներ կայացնել, 

 հաճախորդը ներդրել է ներքին ընթացակարգեր, որոնք ապահովում են 

աշխատակազմի ճիշտ ընտրություն` ոչ արժանահավատության ստուգման 

առաջադրանքների համար, 

 հաճախորդն ունի կորպորատիվ կառավարման այնպիսի կառուցվածք, որը 

նախատեսում է համապատասխան  պարզաբանումների ու տեղեկատվության 

տրամադրում ընկերության մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ: 
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ԲԱԺԻՆ 210 

Մասնագիտական նշանակում 

Հաճախորդի (պատվիրատուի) թեկնածության հաստատումը 

210.1. Նախքան նոր հաճախորդի հետ հարաբերությունների հաստատումը, հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է քննարկի այդ 

հաստատման պատճառով հիմնարար սկզբունքների հանդեպ հնարավոր վտանգների 

առաջացման խնդիրը: Մասնագիտական վարքի կամ ազնվության հանդեպ 

պոտենցիալ վտանգ կարող է ծագել, օրինակ, հաճախորդի հետ կապված որոշ 

կասկածելի (սեփականատերերին, մենեջմենտին, գործունեության տեսակներին 

վերաբերող) խնդիրների պատճառով: 

210.2. Հաճախորդի հետ կապված  կասկածելի խնդիրների թվում, որոնք, հայտնի դառնալուց 

հետո իհարկե, կարող են վտանգել  հիմնարար սկզբունքները, կարելի է նշել 

հաճախորդի ներգրավվածությունը անօրինական գործունեության մեջ (ինչպես, 

օրինակ, փողերի լվացումը), անազնվությունը կամ կասկածելի ֆինանսական 

հաշվետվություններ ներկայացնելու պրակտիկան: 

210.3. Ցանկացած ծագած վտանգի լրջությունը պետք է գնահատվի: Եթե պարզվի, որ 

բացահայտված վտանգները միարժեքորեն էական են, ապա նախազգուշական 

միջոցներ պետք է մշակվեն և, անհրաժեշտության դեպքում, կիրառվեն, որպեսզի այդ 

վտանգները վերացվեն կամ հասցվեն ընդունելի մակարդակի: Համապատասխան 

նախազգուշական միջոցների թվում կարելի է նշել 

 Հաճախորդի  (պատվիրատու ձեռնարկության) ավելի խոր ուսումնասիրությունը, 

նրա սեփականատերերի, մենեջերների կամ կառավարման և տնտեսական 

գործունեության համար պատասխանատու այլ անձանց մասին 

տեղեկությունների հայթայթումը,  

 կորպորատիվ կառավարումը և ներքին վերահսկողությունը բարելավելու գծով 

հաճախորդի պարտավորությունների ապահովումը:   

210.4. Եթե հնարավոր չէ այդ վտանգները վերացնել կամ հասցնել մինչև ընդունելի 

մակարդակի, ապա հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը պետք է մերժի հաճախորդի հետ հարաբերությունների հաստատումը: 

210.5. Հաճախորդի թեկնածության հաստատման մասին վճիռը, հաճախորդի 

պարտավորությունների վերստուգման նպատակով, պետք է պարբերաբար 

վերանայվի: 

Առաքելության ստանձնումը 
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210.6. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

համաձայնվի մատուցել միայն այնպիսի ծառայություններ, որոնք հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը մասնագիտորեն իրավասու 

է իրագործել: Նախքան կոնկրետ հաճախորդի հանդեպ պարտավորությունների 

ստանձնումը, հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է քննարկի այդ ստանձնման պատճառով հիմնարար սկզբունքների հանդեպ 

հնարավոր վտանգների առաջացման խնդիրը: Օրինակ, մասնագիտական 

գիտելիքների և պատշաճ վերաբերմունքի առնչությամբ անձնական շահի վտանգ 

կարող է առաջանալ, եթե առաքելությունը ստանձնած խումբը չի տիրապետում կամ ի 

վիճակի չէ ձեռք բերել իր պարտավորությունները ինչպես հարկն է կատարելու 

համար անհրաժեշտ գիտելիքները: 

210.7. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

գնահատի ծագած վտանգների լրջությունը և, եթե պարզվի, որ բացահայտված 

վտանգները միարժեքորեն էական են, ապա նախազգուշական միջոցներ պետք է 

մշակվեն և, անհրաժեշտության դեպքում, կիրառվեն, որպեսզի այդ վտանգները 

վերացվեն կամ հասցվեն ընդունելի մակարդակի: Այդ նախազգուշական միջոցների 

թվում կարելի է նշել` 

 հաճախորդի բիզնեսի բնույթի, նրա գործառույթների բարդության աստիճանի, 

ստանձնած առաքելության հանդեպ հատուկ պահանջների, ինչպես նաև 

կատարվելիք աշխատանքների նպատակների, շրջանակի և բնույթի մասին 

անհրաժեշտ գիտելիքների ձեռքբերումը, 

 համապատասխան բնագավառի կամ այլ առնչվող խնդիրների մասին 

գիտելիքների ձեռքբերումը, 

 համապատասխան օրենսդրական կարգավորման կամ հաշվետվությունների 

ներկայացման պահանջների հարցում փորձի առկայությունը կամ ձեռքբերումը, 

 անհրաժեշտ մասնագիտական հմտությունների տիրապետող բավարար 

անձնակազմի հավաքագրումը, 

 անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ծառայությունների օգտագործումը,  

 առաքելության իրագործման համար անհրաժեշտ իրատեսական ժամկետների 

սահմանումը, 

 որակի վերահսկողության այնպիսի քաղաքականության և ընթացակարգերի 

իրականացումը, որոնց շնորհիվ  կոնկրետ պարտավորությունները ստանձնվում 

են միայն այն դեպքում, երբ վերջիններս կարող են կատարվել համապատասխան 

մասնագիտական որակով:  
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210.8. Երբ հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը փորձում 

է իր աշխատանքում հիմնվել փորձագետի խորհուրդների կամ աշխատանքի վրա, 

ապա նա պետք է գնահատի, թե արդյոք նման վստահությունը իրեն ապահովագրում է 

սխալներից: Այդ քայլին դիմելուց առաջ հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է քննարկի այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են 

փորձագետի վարկանիշը, փորձառությունը, մատչելի ռեսուրսները  և կիրառելի 

մասնագիտական և բարոյական ստանդարտները: Նման տեղեկատվությունը կարելի 

է կառուցել կամ այդ փորձագետի հետ նախկին համագործակցության, կամ 

մյուսներից ստացված տեղեկությունների հիման վրա: 

Մասնագիտական նշանակման փոփոխությունները 

210.9. Եթե  հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահին խնդրել 

են փոխարինել մեկ այլ, նույնպես հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի, կամ եթե նա ներկայումս քննարկում է իր 

մասնակցությունը հանրությանը ծառայություններ մատուցող այլ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի կողմից ստանձնված առաքելության համար հայտարարված մրցույթին, 

ապա նա պետք է որոշի, թե արդյոք այդ առաքելության չստանձնման համար կան 

մասնագիտական կամ այլ բնույթի հիմքեր կամ հանգամանքներ, որոնք կարող են 

վտանգել հիմնարար սկզբունքները: Օրինակ,  մասնագիտական հմտությունը և 

պատշաճ վերաբերմունքը կարող են վտանգվել, եթե հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ստանձնում է իր առաքելությունը` նախքան 

ծանոթանալը դրան առնչվող բոլոր փաստերին: 

210.10. Այդ վտանգների լրջությունը պետք է գնահատվի: Կախված ստանձնած 

պարտավորությունների բնույթից,  կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ 

անմիջապես դիմելու գործող հաշվապահին, որպեսզի պարզվեն առաջարկված 

փոփոխության հիմքում ընկած փաստերն ու հանգամանքները, և որ հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարողանա որոշել, թե  

արդյոք տեղին կլինի ստանձնել առաքելությունը: Օրինակ, նշանակման 

փոփոխության ակնհայտ պատճառներից մեկը կարող է լինել փաստերի ոչ լրիվ 

արտացոլումը, որը կարող է վկայել գործող հաշվապահի հետ 

անհամաձայնությունների մասին և ազդել նշանակման հետ համաձայնելու որոշման 

վրա: 

210.11. Անհրաժեշտության դեպքում պետք է կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ 

ցանկացած վտանգ  վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Այդ նախազգուշական միջոցների թվում կարելի է նշել` 

 մրցույթի հրավերի պատասխանի մեջ նշում կատարել այն մասին, որ առաջարկն 

ընդունելուց առաջ հանդիպում պահանջվի գործող հաշվապահի հետ, որպեսզի 

պարզվի, թե արդյոք գոյություն ունեն մասնագիտական կամ այլ պատճառներ, 

որպեսզի այդ նշանակումը չընդունվի: 
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 գործող հաշվապահին ուղղված խնդրանքը` տրամադրել իր ունեցած 

տեղեկատվությունը ցանկացած փաստի կամ հանգամանքի շուրջ, որից, գործող 

հաշվապահի կարծիքով, առաջարկված հաշվապահը պետք է տեղյակ լինի 

նախքան առաքելությունը ստանձնելը կամ մերժելը 

 անհրաժեշտ տեղեկատվության հայթայթումը այլ աղբյուրներից 

Եթե նախազգուշական միջոցների կիրառումով հնարավոր չէ վտանգները վերացնել 

կամ դրանք հասցնել ընդունելի մակարդակի, ապա հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պարտավոր է մերժել առաքելությունը, եթե 

իհարկե այլ միջոցներով անհրաժեշտ փաստերի մասին տեղեկություններ չի ստացել: 

210.12. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահին կարող է 

առաջարկվել մի գործ, որը, գործող հաշվապահի աշխատանքի նկատմամբ, ունի 

լրացուցիչ կամ օժանդակ դեր: Նման դեպքերում մասնագիտական հմտության և 

պատշաճ վերաբերմունքի մասով պոտենցիալ վտանգ է առաջանում, օրինակ, 

տեղեկատվության պակասի կամ ոչ ամբողջականության պատճառով: Այդպիսի 

վտանգի դեմ նախազգուշական միջոցների թվում կարելի է հիշատակել գործող 

հաշվապահի տեղեկացումը առաջարկված աշխատանքի մասին, ինչը գործող 

հաշվապահին պետք է հնարավորություն տա տրամադրել աշխատանքի ճշգրիտ 

կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:  

210.13. Գործող հաշվապահը պետք է պահպանի գաղտնիությունը: Թե մինչև որ աստիճան 

հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է և 

պարտավոր է առաջարկված հաշվապահի հետ քննարկել իր հաճախորդի գործերը, 

կախված է ստանձնած առաքելության բնույթից, ինչպես նաև հետևյալից` 

(a)  այդպես գործելու համար ստացված  հաճախորդի թույլտվությունից կամ 

(b) նման հաղորդակցության և բացահայտումներին առնչվող օրենսդրական և 

բարոյական պահանջներից, որոնք իրավական տարբեր համակարգերի դեպքում 

կարող են տարբեր լինել: 

Հաճախորդի կողմից տրված հատուկ ցուցումների բացակայության դեպքում գործող 

հաշվապահը սովորաբար չպետք է ինքնակամ տրամադրի տեղեկատվություն 

հաճախորդի գործերի մասին: Հանգամանքները, որոնց դեպքերում տեղին կլինի 

բացահայտել գաղտնի տեղեկատվությունը, նկարագրված են սույն Վարքագրքի Մաս 

Ա -ի Բաժին 140 – ում: 
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210.14. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահին, նախքան  

գործող հաշվապահի հետ քննարկումները սկսելը, սովորաբար անհրաժեշտ է լինում 

ստանալ հաճախորդի թույլտվությունը, ցանկալի է գրավոր ձևով: Այդ 

թույլտվությունից հետո գործող հաշվապահը պետք է գործի այդ պահանջին առնչվող 

իրավական և այլ նորմերին համապատասխան: Գործող հաշվապահը 

տեղեկատվություն պետք է տրամադրի ազնիվ և ոչ երկիմաստ ձևով: Եթե 

առաջարկված հաշվապահը չի կարող հաղորդակցվել գործող հաշվապահի հետ, 

ապա առաջարկված հաշվապահը ցանկացած հնարավոր վտանգի մասին 

տեղեկատվությունը պետք ձգտի ձեռք բերել այլ ձևերով, ինչպես, օրինակ, երրորդ 

կողմերին հարցում անելու միջոցով կամ հետաքննելով ավագ մենեջերների կամ 

կորպորատիվ կառավարումն իրականացնող այլ անձանց անցյալ գործունեությունը: 
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ԲԱԺԻՆ 220 

Շահերի հակասություն 

220.1. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը 

մասնագիտական ծառայություններ մատուցելիս կարող է հանդիպել շահերի 

հակասության: Շահերի հակասությունը վտանգ է ստեղծում օբյեկտիվության համար 

և կարող է սպառնալ նաև այլ հիմնարար սկզբունքներին: Նման վտանգները կարող են 

առաջանալ, երբ. 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը մի կոնկրետ խնդրի շուրջ մասնագիտական 

ծառայություն է մատուցում երկու կամ ավելի հաճախորդների, որոնց շահերը այդ 

խնդրում իրար հակասում են: 

 Մի որևէ կոնկրետ խնդրում պրոֆեսիոնալ հաշվապահի շահերը և իր 

հաճախորդի շահերը, որին պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ծառայություններ է 

մատուցում վերոհիշյալ խնդրի շուրջ, հակասում են իրար: 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է թույլ տա շահերի որևէ հակասություն, որը 

կարող է վարկաբեկել մասնագիտական կամ գործարար դատողությունները: 

Եթե մասնագիտական ծառայությունը հավաստիացման ծառայություն է, 

օբյեկտիվության հիմնարար սկզբունքին բավարարելու համար անհրաժեշտ է նաև 

լինել անկախ աուդիտի հաճախորդներից, համաձայն 290 կամ 291 բաժինների, որը որ 

կիրառելի է: 

 

220.2. Ստորև բերված են այնպիսի իրավիճակների օրինակներ, որոնք կարող են 

առաջացնել շահերի հակասություններ. 

 Գործարքի վերաբերյալ խորհրդատվություն է մատուցվում մի հաճախորդի, որը 

ցանկանում է ձեռք բերել աուդիտորական ընկերության մի պատվիրատու 

ընկերություն այն դեպքում, երբ աուդիտորական ընկերությունը այդ հաճախորդի 

մոտ անցկացված աուդիտի արդյունքում ձեռք է բերել գաղտնի 

տեղեկատվություն, որը կարող է առնչություն ունենալ վերը հիշատակված 

գործարքի հետ: 

 Նույն ժամանակամիջոցում խորհրդատվություն է մատուցվում երկու 

հաճախորդների, որոնք մրցում են իրար հետ մի ընկերության ձեռքբերման 

հարցում, իսկ խորհրդատվությունը կարող է ազդել հաճախորդներից 

յուրաքանչյուրի մրցակցային դիրքի վրա: 

 Խորհրդատվություն է մատուցվում նույն գործարքի երկու կողմերին էլ՝ և 

վաճառողին, և գնորդին: 
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 Երկու կողմերի համար պատրաստվում է ակտիվների գնահատում այն դեպքում, 

երբ այդ կողմերը վերոհիշյալ ակտիվների ձեռքբերման հարցում իրար մրցակից 

են: 

 Նույն խնդրի հարցով ընկերությունը ներկայացնում է երկու հաճախորդների, 

որոնք իրար հետ դատական վեճի մեջ են գտնվում, ասենք ապահարզանի կամ 

գործընկերության լուծման կապակցությամբ: 

 Ռոյալթիների մասին լիցենզիոն պայմանագրի շրջանակներում լիցենզատուին 

տրվում է հավաստիացման ծառայությունների մասին հաշվետվություն  և 

միաժամանակ  լիցենզակալին տրվում է խորհրդատվություն վճարվելիք 

գումարների հաշվարկի ճշգրտության վերաբերյալ: 

 Հաճախորդին խորհրդատվություն է մատուցվում ներդրման վերաբերյալ մի 

ձեռնարկությունում, որտեղ, օրինակ, հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապաhի կինը բաժնեմաս ունի: 

 Հաճախորդին ռազմավարական բնույթի խորհրդատվություն է մատուցվում 

վերջինիս մրցակցային դիրքի շուրջ այն դեպքում, երբ այդ հաճախորդի 

հիմնական մրցակցի հետ աուդիտորական ընկերությունը ունի համատեղ 

ձեռնարկում կամ համանման շահ: 

 Հաճախորդին խորհրդատվություն է մատուցվում մի ձեռնարկության 

ձեռքբերման վերաբերյալ այն դեպքում, երբ աուդիտորական ընկերությունն ինքը 

նույնպես շահագրգռված է այդ ձեռնարկությունը գնելու համար: 

 Հաճախորդին խորհրդատվություն է մատուցվում մի արտադրատեսակի կամ 

ծառայության գնման վերաբերյալ այն դեպքում, երբ աուդիտորական 

ընկերությունն ունի ռոյալթիների կամ կոմիսիոն համաձայնագիր այդ 

արտադրատեսակի կամ ծառայության պոտենցիալ վաճառողներից մեկի հետ: 

220.3. Շահերի հակասություն առաջացնելու ընդունակ շահերը և հարաբերությունները 

հատկորոշելիս և գնահատելիս, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, 

նախազգուշական միջոցներ կիրառելիս, որպեսզի հիմնարար սկզբունքներին 

սպառնացող ցանկացած վտանգները վերացվեն կամ հասցվեն ընդունելի 

մակարդակի, հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը 

պետք է կիրառի մասնագիտական դատողություններ և հաշվի առնի, արդյոք 

ողջամիտ և տեղեկացված երրորդ կողմը, կշռելով պրոֆեսիոնալ հաշվապահին իր 

ժամանակին հասանելի բոլոր փաստերը և հանգամանքները, ամենայն 

հավանականությամբ կեզրակացնի, որ համապատասխանությունը հիմնարար 

սկզբունքներին վտանգված չէ: 
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220.4. Շահերի հակասության դեմ պայքարելիս, ներառյալ բացահայտումներ կատարելը և 

տեղեկատվության փոխանակումը ընկերության կամ ցանցի ներսում, ինչպես նաև 

երրորդ կողմերից խորհրդատվություն ստանալը, հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը պետք է լինի աչալուրջ հիմնարար 

սկզբունքների կամ գաղտնապահության պահպանման հարցերում: 

220.5. Եթե շահերի հակասությունից ծագած վտանգը ընդունելի մակարդակի չէ, 

հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը պետք է 

կիրառի նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը վերացնելու կամ ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու նպատակով: Եթե նախազգուշական միջոցներով հնարավոր 

չէ վտանգը իջեցնել մինչև ընդունելի մակարդակ, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

հրաժարվի մատուցել մասնագիտական ծառայություններ (կամ դադարեցնի 

մատուցել մասնագիտական ծառայությունները, որոնք կարող են հանգեցնել շահերի 

հակասության), կամ էլ դադարեցնի համապատասխան հարաբերությունները կամ 

ազատվի համապատասխան բաժնեմասից՝ որպեսզի վերացնի վտանգը կամ այն 

հասցնի ընդունելի մակարդակի: 

220.6. Նախքան նոր հաճախորդի հետ հարաբերություններին, նոր առաջադրանքին կամ 

գործարար հարաբերություններին համաձայնություն տալը, հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը պետք է ողջամիտ քայլեր 

ձեռնարկի՝ հատկորոշելու համար այն հանգամանքները, որոնք կարող են 

առաջացնել շահերի բախում, ներառյալ ստորև թվարկածների հատկորոշումը. 

 Մասնակից կողմերի միջև հարաբերությունների և շահերի բնույթը 

 Ծառայության բնույթը և նրա հետևանքները համապատասխան կողմերի համար 

Աուդիտորական առաջադրանքի իրականացման ընթացքում ծառայությունների, 

ինչպես նաև համապատասխան հարաբերությունների և շահերի բնույթը կարող է 

փոխվել: Մասնավորապես, սա վերաբերում է այն դեպքին, երբ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահին խնդրում են աուդիտորական առաջադրանքն իրականացնել այնպիսի 

մի իրավիճակում, որը կարող է բերել հակադրության, նույնիսկ եթե պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահին վարձած կողմերը սկզբում ներգրավված չլինեն վիճաբանության մեջ: 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է աչալուրջ լինի նման փոփոխությունների 

նկատմամբ, որպեսզի ի վիճակի լինի հայտնաբերել շահերի հակասություն 

առաջացնելու ընդունակ  հանգամանքները: 



32 

 

220.7. Շահերի հակասություն առաջացնելու ընդունակ շահերը և հարաբերությունները 

հատկորոշելիս օգտակար է ունենալ հակասության էֆեկտիվ հատկորոշման 

գործառույթ, որը հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապաhին կօգնի հայտնաբերել շահերի՝ գոյություն ունեցող կամ պոտենցիալ 

հակասությունները նախքան առաջադրանքի ստանձնման որոշումը կայացնելը կամ 

առաջադրանքի իրականացման ընթացքում: Սրա տակ հասկանում ենք նաև 

արտաքին կողմերի, ասենք հաճախորդների կամ պոտենցիալ հաճախորդների 

կողմից հատկորոշված խնդիրները: Որքան ավելի վաղ է հատկորոշվել գոյություն 

ունեցող կամ պոտենցիալ հակասությունը, այնքան ավելի մեծ է 

հավանականությունը, որ պրոֆեսիոնալ հաշվապահին, անհրաժեշտության դեպքում, 

կհաջողվի կիրառել նախազգուշական միջոցներ և վերացնել կամ ընդունելի 

մակարդակի հասցնել օբյեկտիվության կամ այլ հիմնարար սկզբունքներին 

սպառնացող վտանգները: Շահերի գոյություն ունեցող կամ պոտենցիալ 

հակասությունների հատկորոշումը կախված կլինի հետևյալ գործոններից. 

 Մատուցված ծառայությունների բնույթից 

 Աուդիտորական ընկերության չափից 

 Հաճախորդային բազայի չափից և բնույթից 

 Աուդիտորական ընկերության կառուցվածքից, օրինակ գրասենյակների քանակից 

և տեղակայվածությունից 

220.8. Եթե ընկերությունը հանդիսանում է ցանցի անդամ, ապա շահերի հակասությունը վեր 

հանելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ցանկացած հակասություն, որը  հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhի հիմնավորված կարծիքով 

կարող է գոյություն ունենալ կամ կարող է ծագել ցանցային ընկերության շահերի կամ 

հարաբերությունների պատճառով: Ցանցային ընկերության նման շահերի կամ 

հարաբերությունների հատկորոշման նպատակով ձեռնարկված խելամիտ քայլերը 

կախված են այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են մատուցված մասնագիտական 

ծառայությունների բնույթը, ցանցի ծառայություններից օգտված հաճախորդները, 

ինչպես նաև բոլոր համապատասխան կողմերի աշխարհագրական 

տեղակայվածությունը: 

220.9. Եթե շահերի որևէ հակասություն է ի հայտ եկել, ապա հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը պետք է գնահատի՝ 

 Համապատասխան շահերի կամ հարաբերությունների նշանակալիությունը 

 Մասնագիտական ծառայությունների մատուցման արդյունքում ծագած 

վտանգների նշանակալիությունը: Ընդհանրապես ասած, որքան ուղղակի է կապը 

մասնագիտական ծառայության և այն խնդրի միջև, որի շուրջ կողմերի շահերը 

գտնվում են հակասության մեջ, այնքան նշանակալի է օբյեկտիվության և այլ 

հիմնարար սկզբունքների հանդեպ ծագած վտանգը: 
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220.10. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը պետք է 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառի նախազգուշական միջոցներ՝ շահերի 

հակասության պատճառով հիմնարար սկզբունքների հանդեպ ծագած վտանգները 

վերացնելու կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու նպատակով: Ստորև 

բերված են նախազգուշական միջոցների հետևյալ օրինակները. 

 Գաղտնի տեղեկատվության չթույլատրված բացահայտման կանխմանն ուղղված 

մեխանիզմների ներդրումը՝ մեկ կոնկրետ խնդրին առնչվող հարցերում 

մասնագիտական ծառայություններ մատուցելիս, երբ այդ խնդրի հետ կապված 

երկու կամ ավելի հաճախորդների շահերը գտնվում են հակասության մեջ: Այդ 

մեխանիզմների շարքում կարելի է նշել. 

o Աուդիտի երկու տարբեր թիմերի օգտագործումը, ընդ որում այդ թիմերն պետք 

է ունենան գաղտնապահության պահպանմանը  վերաբերող  հստակ 

քաղաքականություններ և ընթացակարգեր: 

o Աուդիտորական ընկերության ներսում մասնագիտական պրակտիկ 

գործունեության համար  տարբեր գոտիների ստեղծումը, ինչը կարող է 

խոչընդոտել տեղեկատվության ներթափանցմանը մեկ գոտուց մյուսը: 

o Հաճախորդի ֆայլերին մուտքը սահմանափակող քաղաքականությունների և 

ընթացակարգերի սահմանումը, գաղտնապահության պահպանման 

վերաբերյալ համաձայնագրերի կիրառումը, որոնք ստորագրվում են 

ընկերության աշխատակիցների և գործընկերների կողմից, ինչպես նաև/կամ 

գաղտնի տեղեկատվության ֆիզիկական տարանջատումը էլեկտրոնային 

միջոցներով:  

 Նախազգուշական միջոցների կիրառման պարբերական ստուգում առաքելության 

թիմում չընդգրկված ավագ պաշտոնյայի կողմից  

 Կատարված աշխատանքի ստուգման նպատակով ծառայության մատուցման մեջ 

չներգրավված և որևէ այլ ձևով հակասության հետ առնչություն չունեցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի առկայություն՝ գնահատելու համար հիմնական 

դատողությունների և եզրակացությունների տեղինությունը: 

 Խորհրդակցում երրորդ կողմերի հետ, ինչպիսին կարող են լինել, օրինակ 

մասնագիտական մարմինը, իրավական խորհրդատուն կամ կամ որևէ այլ 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահ: 
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220.11. Բացի դրանից, ընդհանրապես ասած, անհրաժեշտ է հակասության դեպքում դրան 

առնչվող հաճախորդների համար բացահայտել հակասության և վտանգը մինչև 

ընդունելի մակարդակ նվազեցնելու նպատակով կիրառված համապատասխան 

նախազգուշական միջոցների բնույթը՝ ստանալու հաճախորդների 

համաձայնությունը, որպեսզի հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը կարողանա մատուցել իր մասնագիտական 

ծառայությունները: Բացահայտումը և համաձայնությունը կարող են ընդունել 

տարբեր ձևեր, օրինակ. 

 Հաճախորդների համար այն իրավիճակների ընդհանուր բացահայտում, երբ 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, համաձայն ընդունված բիզնես պրակտիկայի, 

ծառայություններ մատուցելիս չի սահմանափակվում բացառապես մեկ 

հաճախորդով (օրինակ, մի կոնկրետ ծառայության տեսքով շուկայի մի կոնկրետ 

հատվածում), որպեսզի հաճախորդից ստացվի համապատասխան 

համաձայնություն: Նման բացահայտումը կարող է տեղ գտնել, օրինակ, 

առաջադրանքում ընդրկվելու համար պրոֆեսիոնալ հաշվապահի 

համաձայնագրի ստանդարտ պայմաններում և դրույթներում:  

 Հակասությանն առնչվող հաճախորդների համար կոնկրետ հակասությանը 

վերաբերող հանգամանքների բացահայտում, ներառյալ իրավիճակի մանրամասն 

նկարագրությունը, ինչպես նաև ռիսկերի և նախատեսված նախազգուշական 

միջոցների մանրամասն բացատրությունը: Այս ամենը պետք է բավարար լինի, 

որպեսզի հաճախորդը խնդրի վերաբերյալ կարողանա կայացնել  տեղեկացված 

որոշում և համապատասխանաբար տալ հստակ համաձայնություն: 

 Որոշ դեպքերում համաձայնության առկայության մասին կարող է վկայել նաև 

հաճախորդի պահվածքը, երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը տիրապետում է 

բավականաչափ տեղեկատվության, որպեսզի եզրակացնի, որ հաճախորդները 

հենց սկզբից ծանոթ են եղել դեպքի հանգամանքներին և համաձայն են եղել 

շահերի հակասությանը, քանի որ նրանք այդ հակասության առկայության 

դեպքում չեն առարկել դրա դեմ: 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ինքը պետք է եզրակացնի, արդյոք շահերի հակասության 

բնույթը և նշանակությունը այնպիսին են, որ հատուկ բացահայտման և հստակ 

համաձայնության կարիք է առաջանում: Այդ նպատակով պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է կիրառի իր մասնագիտական դատողությունը` հակասություն ծնող 

հանգամանքների  գնահատման արդյունքները ուսումնասիրելիս, այդ թվում պիտի 

ուսումնասիրվեն այն կողմերը, որոնց վրա հակասությունը կարող է ազդել, ծագման 

ենթակա հնարավոր խնդիրների բնույթը և որևէ մասնավոր խնդրի անկանխատեսելի 

զարգացման հնարավորությունները: 
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220.12. Եթե հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը 

հաճախորդից հստակորեն արտահայտված համաձայնություն է պահանջել և ստացել 

է մերժում, ապա պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը պետք է հրաժարվի կամ դադարեցնի 

այնպիսի մասնագիտական ծառայությունների մատուցումը, որոնք կարող են 

հանգեցնել շահերի հակասության: Նա կարող է նաև դադարեցնել համապատասխան 

հարաբերությունները կա հրաժարվել համապատասխան շահերից, որպեսզի վտանգը 

վերանա կամ նվազեցվի ընդունելի աստիճանի, այնպես, որ, համապատասխան 

նախազգուշական միջոցները կիրառելուց հետո հնարավոր լինի ստանալ 

համաձայնությունը: 

220.13. Եթե բացահայտումը կամ համաձայնությունը բանավոր ձևով են արտահայտվում կամ 

համաձայնությունը ինքնաբերաբար է ենթադրվում, ապա խրախուսելի է, որ 

հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը 

փաստաթղթավորի շահերի հակասություն առաջացնող հանգամանքների բնույթը, 

վտանգները մինչև ընդունելի մակարդակ իջեցնելու նպատակով կիրառված 

նախազգուշական միջոցները և ստացված համաձայնությունը: 

220.14. Որոշ դեպքերում հստակ համաձայնություն ստանալու նպատակով կատարված 

հատուկ բացահայտումը կարող է հանգեցնել գաղտնապահության խախտման: Նման 

դեպքերի օրինակներ բերված են ստորև. 

 Երբ ընկերության մի հաճախորդին մատուցվում է ծառայություն՝ ընկերության 

մեկ այլ հաճախորդի «թշնամական» կլանման գործարքի կապակցությամբ: 

 Երբ հաճախորդներից մեկի համար կատարվում է դատական հետաքննություն՝ 

կապված մի կասկածելի խարդախ գործողության հետ, որի մասին ընկերությունը 

տիրապետում է գաղտնի տեղեկատվության, ստացված մեկ այլ հաճախորդին 

(որը կարող է ներգրավված լինել այդ խարդախության մեջ) մատուցված 

մասնագիտական  ծառայությունների արդյունքում: 

Նման դեպքերում ընկերությունը չպետք է համաձայնվի ստանձնել կամ շարունակել 

առաքելությունը, մինչև որ չբավարարվեն հետևյալ պայմանները. 

 Ընկերությունը պաշտպանի դեր չի ստանձնում հաճախորդներից մեկի համար, 

եթե այդ խնդրի առնչությամբ սա կնշանակի մյուսի նկատմամբ զբաղեցնել 

թշնամական դիրք 

 Երկու հաճախորդներին սպասարկող աուդիտի խմբերի միջև գաղտնի 

տեղեկատվության ներթափանցումը և բացահայտումը կանխարգելող հատուկ 

մեխանիզմներ են ներդրված 
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 Ընկերությունը բավարարված կլինի, եթե ողջամիտ և տեղեկացված երրորդ 

կողմը, կշռելով հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահին իր ժամանակին հասանելի բոլոր կոնկրետ փաստերը և 

հանգամանքները, ամենայն հավանականությամբ կեզրակացնի, որ ընկերության 

համար նպատակահարմար կլինի ընդունել կամ շարունակել առաքելությունը, 

քանի որ ծառայություն մատուցելու՝ ընկերության ունակության 

սահմանափակումը հաճախորդների կամ այլ համապատասխան երրորդ 

կողմերի համար կբերի անհամամասնորեն ավելի մեծ բացասական 

հետևանքների: 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է փաստաթղթավորի կոնկրետ հանգամանքների 

էությունը, ներառյալ իր կողմից ստանձնվելիք դերը, երկու հաճախորդներին 

սպասարկող երկու թիմերի միջև տեղեկատվության բացահայտումը կանխարգելող 

մեխանիզմները, ինչպես նաև առաքելության ընդունման նպատակահարմարության 

հիմնավորումը: 
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ԲԱԺԻՆ 230 

Երկրորդ կարծիք 

230.1. Եթե հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhին 

խնդրում են  երկրորդ կարծիք հայտնել առանձնահատուկ իրավիճակներում  կամ 

առանձնահատուկ գործարքների դեպքում հաշվապահական, աուդիտորական կամ 

հաշվետվությունների ստանդարտների կիրառության մասին մի ընկերության կամ 

կազմակերպության կողմից կամ անունից, որը ներկայիս հաճախորդ չի 

հանդիսանում, ապա այդ դեպքում հիմնարար սկզբունքների հանդեպ վտանգներ 

կարող են առաջանալ: Օրինակ, կարող է ծագել վտանգ մասնագիտական 

գիտելիքների և պատշաճ վերաբերմունքի առնչությամբ, եթե երկրորդ կարծիքը 

հիմնված չէ փաստերի նույն փաթեթի վրա, որին տիրապետել է գործող հաշվապահը, 

կամ եթե այն հիմնված է ոչ համարժեք ապացույցների վրա: Վտանգի լրջությունը 

կախված է պահանջի հանգամանքներից և մնացած բոլոր փաստերից և 

ենթադրություններից, որոնք առնչվում են պրոֆեսիոնալ կարծիքի արտահայտմանը: 

230.2. Երբ հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhին 

խնդրում են  նման կարծիք հայտնել, ապա նա պետք է գնահատի ծագած վտանգները, 

և եթե պարզվի, որ բացահայտված վտանգները էական են, ապա նախազգուշական 

միջոցներ պետք է մշակվեն և, անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն, որպեսզի այդ 

վտանգները վերացվեն կամ հասցվեն ընդունելի մակարդակի: Այդպիսի 

նախազգուշական միջոցների թվում կարելի է նշել հաճախորդից թույլտվության 

հայցումը` գործող հաշվապահի հետ հանդիպման համար, հաճախորդի 

տեղեկացումը ցանկացած կարծիքի հարցում գոյություն ունեցող 

սահմանափակումների մասին և գործող հաշվապահին կարծիքի մեկ օրինակի 

հանձնումը: 

230.3. Եթե կարծիք հայցած ընկերությունը կամ կազմակերպությունը չի թույլատրում 

հանդիպել գործող հաշվապահի հետ, ապա հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապաhը պիտի կշռադատի, թե` հաշվի առնելով 

գործին առնչվող բոլոր հանգամանքները, տեղին կլինի արդյոք տալ պահանջված 

կարծիքը: 
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ԲԱԺԻՆ 240 

Վճարներ և վարձատրության այլ տեսակներ 

240.1. Մասնագիտական ծառայությունների վերաբերյալ բանակցությունների մեջ մտնելիս 

հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

սահմանել ցանկացած վճար, որը նա կհամարի համապատասխան: Այն փաստը, որ 

հանրությանը ծառայություններ մատուցող մի պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

սահմանել ավելի փոքր վճար, քան մյուսը, ինքնին վարքագծի խախտում չէ: 

Այնուամենայնիվ, սահմանված վճարների մակարդակի պատճառով կարող են 

առաջանալ վտանգներ հիմնարար սկզբունքների հանդեպ: Օրինակ` ստեղծվում է 

մասնագիտական գիտելիքների և պատշաճ վերաբերմունքի համար անձնական շահի 

վտանգ, եթե սահմանված վճարն այնքան փոքր է, որ այդ գնի դեպքում դժվար է 

առաքելությունն իրագործել բոլոր կիրառելի տեխնիկական և մասնագիտական 

ստանդարտներին համաձայն: 

240.2. Նմանատիպ վտանգների նշանակալիությունը կախված է այնպիսի գործոններից, 

ինչպիսիք են. սահմանված վճարի մակարդակը և այն ծառայությունները, որոնց այդ 

վճարը վերաբերում է: Նկատի ունենալով այս պոտենցիալ վտանգները` պետք է 

քննարկել և ինչպես հարկն է կիրառել նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի 

վտանգները վերացվեն կամ նվազեցվեն մինչև ընդունելի մակարդակի: Նման 

դեպքերում կիրառելի նախազգուշական միջոցները ներառում են. 

 Հաճախորդի տեղեկացումը առաքելության պայմանների մասին, և հատկապես 

այն բազայի մասին, որի հիման վրա գանձվում են վճարները և այն 

ծառայությունների մասին, որոնք ծածկվում են սահմանված վճարով:  

 Ճշգրիտ ժամանակահատվածի և որակավորված աշխատակազմի նշանակում 

առաջադրանքը կատարելու համար: 

240.3. Պայմանական վճարները լայնորեն օգտագործվում են որոշակի տիպի ոչ 

աուդիտորական առաքելությունների  համար: Այնուամենայնիվ, դրանք կարող են, 

որոշ հանգամանքների դեպքում, հիմնարար սկզբունքների հանդեպ առաջացնել 

վտանգներ: Դրանք կարող են անձնական շահի վտանգ առաջացնել օբյեկտիվության 

համար: Նմանատիպ վտանգների նշանակալիությունը կախված է այնպիսի 

գործոններից, որոնք ներառում են. 

 առաքելության բնույթը, 

 հնարավոր վճարների գումարների տատանման մեծությունը, 

 վճարի սահմանման բազան, 

 արդյոք գործարքի ելքը կամ արդյունքը պետք է վերանայվի անկախ երրորդ 

կողմից: 
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240.4. Նմանատիպ վտանգների նշանակալիությունը պետք է գնահատվի, և, եթե դրանք 

ակնհայտորեն էական են, ապա պետք է քննարկվի և, անհրաժեշտության դեպքում, 

կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի վտանգները վերացվեն կամ 

հասցվել ընդունելի մակարդակի: Այսպիսի նախազգուշական միջոցները կարող են 

ներառել. 

 հաճախորդի հետ նախօրոք գրավոր համաձայնությունը վարձատրության բազայի 

վերաբերյալ, 

 հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից 

կատարված աշխատանքի և վարձատրության բազայի բացահայտում 

նախատեսված օգտագործողների համար, 

 որակի վերահսկողության քաղաքականություն և գործառույթներ, 

 օբյեկտիվ երրորդ կողմի միջոցով հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կատարած աշխատանքի վերանայում: 

240.5. Որոշ հանգամանքների դեպքում հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը հաճախորդից կարող է ստանալ այլ թեկնածուի 

առաջարկման  կամ կոմիսիոն վճար: Օրինակ` երբ հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չի մատուցում կոնկրետ պահանջվող 

ծառայությունը, ապա հնարավոր է, որ նա վճար ստանա շարունակող հաճախորդին 

այլ` հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կամ այլ 

մասնագետի մոտ ուղարկելու համար: Հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է ստանալ կոմիսիոն վճար մի երրորդ կողմից 

(օրինակ` ինֆորմացիոն ծրագրեր վաճառող)` հաճախորդին ապրանքներ կամ 

ծառայություններ վաճառելու հետ կապված: Նմանատիպ այլ թեկնածուի 

առաջարկումը կամ կոմիսիոն վճարն ընդունելը կարող են առաջացնել անձնական 

շահի վտանգ` օբյեկտիվության և մասնագիտական գիտելիքների ու պատշաճ 

վերաբերմունքի համար: 

240.6. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է նաև 

ինքը վճարել թեկնածության առաջարկի վճար` հաճախորդ ձեռք բերելու համար, 

օրինակ` երբ հաճախորդը շարունակում է մնալ այլ` հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի պատվիրատու, բայց պահանջում է 

մասնագիտական այնպիսի ծառայություններ, որոնք տվյալ հաշվապահը չի 

առաջարկում: Նմանատիպ թեկնածության վճարը նույնպես կարող է առաջացնել 

անձնական շահի վտանգ` օբյեկտիվության և մասնագիտական գիտելիքների ու 

պատշաճ վերաբերմունքի նկատմամբ: 
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240.7. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է 

վճարի կամ ստանա այլ թեկնածուի առաջարկման կամ կոմիսիոն վճար, եթե 

հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չի սահմանել 

նախազգուշական միջոցներ` վտանգները չեզոքացնելու կամ մինչև ընդունելի 

մակարդակ նվազեցնելու համար: Նմանատիպ նախազգուշական միջոցները 

ներառում են. 

 տվյալ աշխատանքի համար այլ, հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի թեկնածության առաջարկման վճարի վճարման 

մասին ցանկացած պայմանավորվածության բացահայտում հաճախորդի համար, 

 հաճախորդին այլ, հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի մոտ ուղարկելու համար թեկնածության առաջարկման վճարի 

ստացման ցանկացած պայմանավորվածության բացահայտում հաճախորդի 

համար, 

 հաճախորդի նախնական համաձայնության ստացում այն կոմիսիոն 

պայմանավորվածությունների մասին, որոնք կապված են երրորդ կողմից 

հաճախորդին ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի հետ: 

240.8. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է գնել 

մեկ այլ ձեռնարկություն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն այն հիման վրա, որ 

վճարումները կկատարվեն նախկինում այդ կազմակերպության սեփականատեր 

եղած անհատներին կամ նրանց ժառանգներին: Այսպիսի վճարումները չեն 

համարվում կոմիսիոն վճարներ կամ թեկնածության առաջարկման վճարներ 

վերոհիշյալ 240.5 - 240.7 պարագրաֆների տեսանկյունից:  
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ԲԱԺԻՆ 250 

Մասնագիտական ծառայությունների մարքետինգ 

250.1. Երբ հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը նոր 

աշխատանք ստանալու առաջարկ է ներկայացնում գովազդի  կամ մարքետինգային 

այլ ձևերի միջոցով, հիմնարար սկզբունքների հանդեպ կարող են առաջանալ 

պոտենցիալ վտանգներ: Օրինակ` առաջանում է անձնական շահի վտանգ 

պրոֆեսիոնալ վարքագծի սկզբունքի հանդեպ, եթե ծառայությունները, նվաճումները 

կամ ապրանքները շուկա են հանվում այնպիսի եղանակով, որը հակասում է այդ 

սկզբունքին: 

250.2. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, 

մասնագիտական ծառայություններ շուկա հանելիս, չպետք է վարկաբեկի իր 

մասնագիտությունը: Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը պետք է լինի ազնիվ, ճշմարտախոս և չպետք է. 

 չափազանցված պնդումներ անի իր կողմից առաջարկվող ծառայությունների, իր 

ունեցած որակավորումների կամ ստացած փորձի վերաբերյալ, կամ 

 նսեմացնող նպատակներով մեկ ուրիշի աշխատանքի հետ անհիմն 

համեմատություններ անի: 

Եթե հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

կասկածում է, թե արդյոք գովազդի կամ մարքետինգի առաջարկված տարբերակը 

հարմար է, ապա հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը պետք է խորհրդակցի համապատասխան մասնագիտական մարմնի 

հետ: 
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ԲԱԺԻՆ 260 

Նվերներ և հյուրասիրություն 

260.1. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահին կամ նրա 

անմիջական կամ մերձավոր ընտանիքի անդամին պատվիրատուն կարող է 

առաջարկել նվերներ և հյուրասիրություն: Որպես կանոն, նման առաջարկը 

վտանգում է հիմնարար սկզբունքները: Օրինակ` անձնական շահի վտանգ կարող է 

առաջանալ օբյեկտիվության համար, եթե հաճախորդի նվերը ընդունվում է, իսկ 

այդպիսի առաջարկները հրապարակային ձևով կատարելու դեպքում կարող է 

օբյեկտիվության համար նաև ահաբեկման վտանգ առաջանալ:  

260.2. Նմանատիպ վտանգների նշանակալիությունը կախված է նվերի բնույթից, արժեքից և 

թե ինչ մտադրությամբ է արվել նվերը: Եթե խելամիտ և իրազեկ երրորդ կողմը, 

տիրապետելով գործին վերաբերող ողջ տեղեկատվությանը, կկարծի, որ արված 

նվերներն ու հյուրասիրությունը ակնհայտորեն էական չեն, ապա հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է եզրակացնել, որ 

առաջարկն արվել է բիզնեսի նորմալ ընթացքին համապատասխան` առանց 

որոշումների կայացման վրա ազդելու կամ տեղեկատվություն ձեռք բերելու հատուկ 

մտադրության: Նման դեպքերում հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է ընդհանուր առմամբ եզրակացնել, որ հիմնարար 

սկզբունքների հանդեպ չկա որևէ էական վտանգ: 

260.3. Եթե գնահատված վտանգներն ակնհայտորեն էական են, ապա պետք է քննարկել և 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառել նախազգուշական միջոցներ` վտանգը 

վերացնելու կամ մինչև ընդունելի մակարդակ նվազեցնելու համար: Եթե վտանգները 

չեն կարող վերացվել կամ հասցվել մինչև ընդունելի մակարդակի նախազգուշական 

միջոցների կիրառման միջոցով, ապա հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է ընդունի այդպիսի առաջարկը: 
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ԲԱԺԻՆ 270 

Հաճախորդի (պատվիրատուի ) ակտիվների պահառություն 

270.1. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է 

հանձն առնի հաճախորդի դրամական միջոցների կամ այլ ակտիվների 

պահառությունը, եթե դա թույլ չի տալիս օրենքը, իսկ եթե կարելի է, ապա 

պահառությունը պետք է իրականացվի, ենթարկվելով ցանկացած լրացուցիչ 

իրավական պարտականություններին, որոնք դրվում են նմանատիպ ակտիվներ 

պահող հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի վրա: 

 

270.2. Հաճախորդի ակտիվների պահպանումը վտանգներ է ստեղծում հիմնարար 

սկզբունքների հանդեպ: Օրինակ` հաճախորդի ակտիվները պահելու պատճառով 

կարող է առաջանալ անձնական շահի վտանգ պրոֆեսիոնալ վարքագծի համար և 

կարող է նաև առաջանալ անձնական շահի վտանգ օբյեկտիվության համար: 

Նմանատիպ վտանգներից պաշտպանվելու համար հանրությանը ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, որին վստահված է պահել այլ անձանց 

պատկանող փող կամ այլ ակտիվներ, պետք է. 

(a) պահի այդպիսի ակտիվները անձնական կամ ձեռնարկության ակտիվներից զատ, 

և  

(b) օգտագործի այդպիսի ակտիվները միայն այն նպատակով, որի համար դրանք 

նախատեսված են, և 

(c) միշտ պատրաստ լինի հաշիվ տալ այդ ակտիվների մասին և դրանցից առաջացած 

ցանկացած եկամտի, շահաբաժինների կամ օգուտների մասին բոլոր այն անձանց, 

ովքեր ունեն այդպիսի հաշվետվություններ պահանջելու լիազորություններ, 

(d) ենթարկվի համապատասխան բոլոր օրենքներին և կանոններին, որոնք առնչվում 

են այդպիսի ակտիվներ պահելու և դրանց մասին հաշիվ տալու խնդիրներին: 

270.3. Բացի այդ, հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է տեղյակ լինի այդպիսի ակտիվների հետ կապված հիմնարար սկզբունքներին 

սպառնացող պոտենցիալ վտանգների մասին: Օրինակ, կարող է պարզվել, որ 

ակտիվները ստացվել են անօրինական գործողություններից, ինչպեսին փողի 

լվացումն է: Որպես նմանատիպ ծառայությունների համար հաճախորդի ընդունման և 

առաքելության ստանձնման գործընթացների մի մաս` հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահները պետք է 

տեղեկություններ հավաքեն այդպիսի ակտիվների ծագման աղբյուրների մասին և 

հաշվի առնեն իրենց իրավական և կանոնակարգային պարտականությունները: 

Նրանք կարող են նաև նկատի առնել իրավաբանական խորհրդատվություն 

ստանալու հնարավորությունը: 
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ԲԱԺԻՆ 280 

Օբյեկտիվություն բոլոր ծառայություններում 

280.1. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ցանկացած 

մասնագիտական ծառայություն մատուցելիս, պետք է խորհի` արդյոք առկա են 

վտանգներ օբյեկտիվության հիմնարար սկզբունքի հանդեպ` հաճախորդից կամ 

տնօրեններից, պաշտոնյաներից կամ ծառայողներից շահեր ունենալու կամ նրանց 

հետ հարաբերություններ ունենալու հետևանքով: Օրինակ` կարող է ստեղծվել 

մտերմության վտանգ օբյեկտիվության համար` ընտանեկան կամ անձնական կամ 

գործնական հարաբերությունների պատճառով: 

280.2. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, որն 

աուդիտորական ծառայություն է մատուցում, պետք է անպայման անկախ լինի 

աուդիտի հաճախորդից: Մտքի և արտաքին տեսքով դրսևորվող անկախությունն 

անհրաժեշտ է հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահին` իր եզրակացությունն անկանխակալ, հրապարակելու իրավունք 

ունենալու համար: Բաժին 290-ը անկախության պահանջների վերաբերյալ 

տրամադրում է հատուկ ուղեցույց` հանրությանը ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի համար, երբ վերջինս կատարում է 

արժանահավատության ստուգում: 

280.3. Ցանկացած մասնագիտական ծառայություն մատուցելիս օբյեկտիվության համար 

վտանգների գոյությունը կախված է առաքելության որոշակի հանգամանքներից և 

հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կատարած 

աշխատանքի բնույթից: 

280.4. Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

գնահատի ի հայտ եկած վտանգների նշանակալիությունը և եթե դրանք ակնհայտորեն 

էական են, ապա պետք է քննարկի և, անհրաժեշտության դեպքում, կիրառի 

նախազգուշական միջոցներ` դրանք վերացնելու կամ մինչև ընդունելի մակարդակ 

նվազեցնելու համար: Այդպիսի նախազգուշական միջոցները կարող են ներառել. 

 առաքելության խմբից դուրս գալը, 

 վերահսկողական ընթացակարգերի կիրառումը, 

 այն ֆինանսական կամ գործնական հարաբերությունների խզումը, որոնցից ծագել 

էր տվյալ վտանգը, 

 հարցի քննարկումը ձեռնարկության կառավարման բարձրագույն օղակների հետ, 

 հարցի քննարկումը հաճախորդի կառավարման համար պատասխանատու 

անձանց հետ: 

Եթե նախազգուշական միջոցների օգնությամբ հնարավոր չէ վերացնել վտանգը կամ 

նվազեցնել այն՝ հասցնելով ընդունելի մակարդակի, ապա պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է հրաժարվի կամ դադարեցնի համապատասխան առաջադրանքը: 
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Պարբերություն 

Բաժնի կառուցվածք .....................................................................................................    290.1 
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Հանրային ընկերություններ.......................................................................................    290.25 

Կապակցված ընկերություններ ................................................................................    290.27 

Կորպորատիվ կառավարում իրականացնող անձինք .....................................    290.28 

Փաստաթղթավորում ...................................................................................................    290.29 

Աշխատանքների իրականացման ժամկետները ...............................................    290.30 

Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ ...........................................................................    290.33 

Տվյալ բաժնի դրույթի խախտում ...............................................................................    290.39 

Անկախության հանդեպ  համակարգված հայեցակարգային մոտեցման կիրառումը 290.100 

Ֆինանսական շահ ........................................................................................................    290.102 

Վարկեր և երաշխիքներ ..............................................................................................    290.117 

Գործնական հարաբերություններ ...........................................................................    290.123 

Ընտանեկան և անձնական հարաբերություններ ...............................................    290.126 
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Աուդիտի հաճախորդի  մոտ վերջին շրջանում կատարած աշխատանքը    290.141 

Աշխատանք աուդիտի հաճախորդի մոտ որպես տնօրեն  

կամ պաշտոնյա .............................................................................................................    290.144 
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Ծառայություններ ՏՏ համակարգերի գծով ...........................................................    290.198 

Դատական վարույթների գծով օժանդակության ծառայություններ ............    290.204 
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Վճարների ուշացում ....................................................................................................    290.220 

Պայմանական վճարներ ..............................................................................................    290.221 
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Բաժնի կառուցվածը 

290.1. Այս բաժինն անդրադառնում է անկախության պահանջներին աուդիտի և ստուգման 

աշխատանքների գծով, որոնք իրենցից ներկայացնում են այնպիսի հավաստիացման 

աշխատանքներ, երբ հանրային գործունեություն իրականացնող որակավորված 

հաշվապահի կողմից կարծիք է արտահայտվում ֆինանսական հաշվետվությունների 

վերաբերյալ:  Նման աշխատանքները ներառում են աուդիտի և ստուգման 

աշխատանքներ, որոնց արդյունքում ներկայացվում է ֆինանսական 

հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթ և մեկ ֆինանսական հաշվետվություն: 

Իրենցից աուդիտ կամ ստուգում չներկայացնող հավաստիացման աշխատանքների 

գծով անկախության պահանջները ներկայացված են բաժին 291-ում:  

290.2. Աուդիտի աշխատանքների ընթացքում, որոշակի հանգամանքներում, երբ 

աուդիտորական հաշվետվությունը պարունակում է դրա օգտագործման և 

տարածման սահմանափակումներ և որոշակի պայմանների բավարարման դեպքում 

սույն բաժնի անկախության պահանջները կարող են փոփոխվել այնպես, ինչպես 

ներկայացված է 290.500-290.514 պարբերություններում: Փոփոխություններ չեն 

թույլատրվում օրենսդրությամբ կամ կանոնակարգային պահանջներով պարտադիր 

համարվող ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի դեպքում: 

290.3. Սույն բաժնում օգտագործված հետևյալ տերմին(ներ)ը՝ 

(a) «աուդիտ», «աուդիտի թիմ», «աուդիտորական աշխատանքներ», «աուդիտի 

հաճախորդ» և «աուդիտորական հաշվետվություն», ներառում են նաև ստուգում, 

ստուգում իրականացնող թիմ, ստուգման աշխատանքներ, ստուգման 

աշխատանքների հաճախորդ և ստուգման հաշվետվություն, և 

(b) «ընկերություն» ներառում է ցանցի անդամ ընկերությունները,  եթե այլ բան նշված 

չէ: 

Համակարգված հայեցակարգային մոտեցում անկախության նկատմամբ  

290.4. Աուդիտի աշխատանքների դեպքում, հանրային շահերից բխում է, և հետևաբար, սույն 

Կանոնագրքով պահանջվում է, որ աուդիտի թիմը, ընկերությունները և ցանցի անդամ 

ընկերություններն անկախ լինեն աուդիտի հաճախորդներից: 

290.5. Սույն բաժնի նպատակն է՝ օժանդակել ընկերություններին և աուդիտի թիմի 

անդամներին անկախություն ապահովելու և պահպանելու նպատակով կիրառելու 

ստորև նկարագրված համակարգված հայեցակարգային մոտեցումը: 

290.6. Անկախությունը ներառում է՝ 

(a) Մտքի անկախություն 
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Սա այնպիսի մտածելակերպ է, որը թույլ է տալիս աուդիտորին եզրակացություն 

հայտնել առանց ենթարկվելու այնպիսի հանգամանքների ազդեցությանը, որոնք 

կարող են խաթարել նրա մասնագիտական դատողությունը, 

համապատասխանաբար, հնարավորություն ունենալով գործել ազնվորեն և 

օբյեկտիվորեն՝ կիրառելով մասնագիտական կասկածամտություն: 

(b) Վարքագծի անկախություն   

Խուսափում այնպիսի փաստերից և հանգամանքներից, որոնք այնքան նշանակալի 

են, որ ողջամիտ և տեղեկացված երրորդ կողմը,կշռադատելով բոլոր հարակից 

փաստերը և հանգամանքները, հավանականորեն կեզրակացներ,որ ընկերության 

կամ աուդիտի թիմի անաչառությունը, անկողմնակալությունը կամ 

մասնագիտական կասկածամտությունը կարող են խաթարված լինել:  

290.7. Համակարգված  հայեցակարգային մոտեցումը պետք է կիրառվի որակավորված 

հաշվապահի կողմից հետևյալ նպատակներով՝ 

(a) հայտնաբերել անկախության վտանգները, 

(b) գնահատել հայտնաբերված վտանգների նշանակալիությունը,և 

(c) ըստ անհրաժեշտության ձեռնարկել նախազգուշական միջոցներ այդ վտանգների 

վերացման կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ: 

Այն դեպքում, երբ որակավորված հաշվապահը բացահայտում է, որ 

համապատասխան նախազգուշական միջոցները հասանելի չեն կամ չեն կարող 

կիրառվել վտանգների նվազեցման կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու 

համար, որակավորված հաշվապահը պետք է բացառի այդ վտանգներն առաջ բերող  

հանգամանքները կամ հարաբերությունները, հակառակ դեպքում՝ պետք է մերժի կամ 

դադարեցնի աուդիտորական աշխատանքների իրականացումը: 

Սույն հայեցակարգային մոտեցումը կիրառելիս աուդիտորը պետքէ գործադրի 

մասնագիտական դատողություն: 

290.8. Անկախության վտանգները գնահատելիս կարող են կարևոր լինել մի շարք տարբեր 

հանգամանքներ կամ դրանց համադրություններ: Անհնար է սահմանել անկախության 

վտանգ ստեղծող յուրաքանչյուր իրադրություն, կամ նախատեսել դրան համարժեք 

քայլեր: Հետևաբար, սույն Կանոնագրքով սահմանվում է հայեցակարգային մոտեցում, 

որը պահանջում է ընկերություններից և աուդիտի թիմի անդամներից՝ սահմանել, 

գնահատել և վերացնել անկախության վտանգները: Համակարգված հայեցակարգային 

մոտեցումը օգնում է գործող որակավորված հաշվապահներին՝ ապահովել 

համապատասխանություն սույն Կանոնագրքի էթիկայի պահանջներին: Այն 

ներկայացնում է անկախության վտանգներ առաջ բերող հանգամանքների բազմաթիվ 

տարատեսակներ և որակավորված հաշվապահին կարող է զերծ պահել այնպիսի 
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եզրահանգում կատարելուց, որ այս կամ այն իրադրությունը հստակորեն արգելված 

չլինելը նշանակում է, թե այն թույլատրելի է:  

290.9. 290.100  պարբերությունը և դրան հաջորդող պարբերությունները նկարագրում են, թե 

ինչպես պետք է կիրառել անկախության համակարգված հայեցակարգային 

մոտեցումը: Այս պարբերությունները չեն անդրադառնում բոլոր հանգամանքներին 

կամ հարաբերություններին, որոնք առաջ են բերում, կամ կարող են առաջ բերել 

անկախության վտանգներ: 

290.10. Աշխատանքը ընդունելու կամ շարունակելու, կամ որոշակի անձանց՝ աուդիտի թիմի 

անդամ հանդիսանալու հնարավորության մասին որոշում կայացնելիս, 

աուդիտորական ընկերությունը պետք է հայտնաբերի և գնահատի անկախությանը 

սպառնացող վտանգները: Եթե վտանգն ընդունելի մակարդակի չէ, և պետք է որոշում 

կայացնել աշխատանքը ընդունելու կամ որոշակի անձանց՝ աուդիտի թիմի անդամ 

հանդիսանալու մասին, ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք առկա են 

նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգները վերացնելու կամ դրանք ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու համար: Եթե որոշում պետք է կայացվի աշխատանքները 

շարունակելու մասին, ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք գործող 

նախազգուշական միջոցները կշարունակեն գործել վտանգները վերացնելու կամ 

դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար, կամ՝ թե արդյոք անհրաժեշտ 

կլինեն այլ նախազգուշական միջոցներ, կամ՝ թե արդյոք անհրաժեշտ է դադարեցնել 

աշխատանքները: Այն պահին, երբ աշխատանքների իրականացման ընթացքում 

ընկերության ուշադրությունը գրավում է որևէ տեղեկություն անվտանգության 

վտանգի վերաբերյալ,  ընկերությունը պետք է գնահատի վտանգի 

նշանակալիությունը՝ համակարգված հայեցակարգային մոտեցման համաձայն:  

290.11. Սույն բաժնում հղում է արվում անկախության վտանգների նշանակալիությանը: 

Վտանգի նշանակալիությունը գնահատելիս պետք է հաշվի առնվեն ինչպես 

քանակական, այլնպես էլ որակական գործոնները: 

290.12.  Դեպքերի մեծամասնությունում, սույն բաժինը չի նկարագրում ընկերության ներսում 

անկախությանը վերաբերող գործողությունների գծով անհատական մակարդակի 

պատասխանատվություն, քանի որ պատասխանատվությունը կարող է տարբեր լինել՝ 

կախված ընկերության չափից, կառուցվածքից և կազմակերպական ձևից: Համաձայն 

Որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտների (ՈՎՄՍ), ընկերությունից 

պահանջվում է սահմանել քաղաքականություններ և ընթացակարգեր՝ անկախության 

պահպանման վերաբերյալ ողջամիտ հավաստիացում ձեռք բերելու համար, եթե դա 

պահանջվում է էթիկայի համապատասխան պահանջներով: Ի լրումն, Աուդիտի 

Միջազգային Ստանդարտներով (ԱՄՍ) պահանջվում է, որպեսզի աշխատանքները 

ղեկավարող գործընկերը եզրակացություն ձևավորի տվյալ աշխատանքի նկատմամբ 

կիրառելի անկախության պահանջների վերաբերյալ: 
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Ցանցեր կամ ցանցի անդամ ընկերություններ 

290.13. Եթե ընկերությունը համարվում է ցանցի անդամ ընկերություն, ապա ընկերությունը 

պետք է անկախ լինի ցանցի ներսում այլ ընկերություններից (եթե Կանոնագրքով այլ 

բան սահմանված չէ): Սույն բաժնում սահմանված անկախության պահանջները, 

որոնք գործում են ցանցի անդամ ընկերությունների նկատմամբ, գործում են նաև 

կազմակերպությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են խորհրդատվական 

ընկերությունները կամ մասնագիտական իրավաբանական ընկերությունները, որոնք 

համապատասխանում են ցանցի անդամ ընկերության սահմանմանը, անկախ 

նրանից, թե արդյոք կազմակերպությունն ինքնին համապատասխանում է 

ընկերության սահմանմանը, թե ոչ: 

290.14. Մասնագիտական ծառայություններ մատուցելիս,ընկերություններն իրենց 

կարողությունները մեծացնելու նպատակով, հաճախ այլ ընկերությունների և 

կազմակերպությունների հետ կազմավորում են ավելի մեծ կառուցվածքային 

միավորներ: Այս կառուցվածքային միավորների՝ ցանց հանդիսանալու կամ 

չհանդիսանալու փաստը կախված է տվյալ առանձնահատուկ փաստերից և 

հանգամանքներից, և չի պայմանավորված նրանով, թե արդյոք ընկերությունները և 

կազմակերպությունները հանդիսանում են իրավաբանորեն անկախ և առանձին 

միավորներ: Օրինակ, ավելի մեծ կառուցվածքային միավորը կարող է միմիայն 

նպատակաուղղված լինել աշխատանքների ներգրավման գործընթացը 

հեշտացնելուն, որն ինքնին չի բավարարում ցանց հանդիսանալու համար 

անհրաժեշտ պահանջներին: Մեկ այլ դեպքում, ավելի մեծ կառուցվածքային միավորը 

կարող է նպատակաուղղված լինել համագործակցության և ընկերությունները 

հանդես գան մեկ ֆիրմային անվանմամբ, որակի վերահսկողության մեկ միասնական 

համակարգով կամ զգալի մասնագիտական ռեսուրսներով, և հետևաբար՝ համարվել 

ցանց:  

290.15. Որոշելիս, թե արդյոք ավելի մեծ կառուցվածքային միավորն իրենից ներկայացնում է 

ցանց, հաշվի է առնվում այն, թե արդյոք ողջամիտ, տեղեկացված երրորդ անձը, 

կշռադատելով հարակից փաստերը և հանգամանքները, կարող էր եզրակացնել, որ 

կազմակերպությունների փոխկապակցվածության բնույթը վկայում է ցանցի 

առկայության մասին: Նման դատողությունը պետք է համամասնորեն կիրառվի ողջ 

ցանցի համար: 

290.16. Այն դեպքերում, երբ ավելի մեծ կառուցվածքային միավորը նպատակաուղղված է 

համագործակցության և հստակորեն նպատակաուղղված է կառույցում գտնվող 

կազմակերպությունների միջև շահույթի կամ ծախսերի բաշխմանը, ապա այն 

համարվում է ցանց: Սակայն ոչ էական ծախսերի բաշխումն ինքնին չի ստեղծում 

ցանց: Ավելին, երբ ծախսերի բաշխումը վերաբերում է աուդիտի մեթոդաբանության, 

ձեռնարկների կամ վերապատրաստման դասընթացների մշակմանը, սա ինքնին չի 

ստեղծում ցանց: Նաև, ընկերության, և դրա հետ որևէ կերպ չփոխկապակցված 
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ընկերության փոխգործակցությունը՝ համատեղ ծառայություններ մատուցելու կամ 

որևէ պրոդուկտ մշակելու նպատակով, չի ստեղծում ցանց:   

290.17. Այն դեպքերում, երբ ավելի մեծ կառուցվածքային միավորի նպատակը 

համագործակցությունն է, և կառույցի ներսում գտնվող կազմակերպությունները ունեն 

ընդհանուր սեփականություն, վերահսկողություն կամ ղեկավարություն, ապա այն 

համարվում է ցանց: Սա կարող է ամրագրվել պայմանագրով կամ այլ միջոցներով: 

290.18. Այն դեպքերում, երբ ավելի մեծ կառուցվածքային միավորի նպատակը 

համագործակցությունն է, և կառույցի ներսում գտնվող կազմակերպություններն ունեն 

ընդհանուր որակի վերահսկողության քաղաքականություն և ընթացակարգեր, ապա 

այն համարվում է ցանց: Այս նպատակներով, ընդհանուր որակի վերահսկողության 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը նրանք են, որոնք մշակվում, ներդրվում և 

վերհահսկվում են ավելի մեծ կառուցվածքային միավորի կտրվածքով: 

290.19. Այն դեպքերում երբ ավելի մեծ կառուցվածքային միավորի նպատակը 

համագործակցությունն է, և կառույցի ներսում գտնվող կազմակերպություններն ունեն 

ընդհանուր գործարար ռազմավարություն, այն համարվում է ցանց: Ընդհանուր 

գործարար ռազմավարությունը ներառում է համընդհանուր ռազմավարական 

նպատակների իրագործման փոխհամաձայնություն կազմակերպությունների միջև: 

Կազմակերպությունը չի համարվում  ցանց այն դեպքում, երբ այն համագործակցում է 

մեկ այլ կազմակերպության հետ միմիայն ծառայությունների մատուցման առաջարկ 

ներկայացնելու նպատակով: 

290.20. Այն դեպքերում, երբ ավելի մեծ կառուցվածքային միավորի նպատակը 

համագործակցությունն է, և կառույցի ներսում գտնվող կազմակերպությունները ունեն 

միասնական ֆիրմային անվանում, այն համարվում է ցանց: Միասնական ֆիրմային 

անվանումը ներառում է միասնական անվանատառեր կամ անվանում: Համարվում է, 

որ ընկերությունն ունի միասնական ֆիրմային անվանում, եթե այն օգտագործում է 

այդ միասնական ֆիրմային անվանումը իր անվանման կողքին կամ որպես դրա մի 

մաս, երբ ընկերության գործընկերը ստորագրում է աուդիտորական եզրակացություն: 

290.21. Անգամ եթե ընկերությունը ցանցի անդամ չէ, և չի օգտագործում միասնական 

ֆիրմային անվանումը որպես իր անվան մի մաս, կարող է տպավորություն ստեղծվել, 

որ այն պատկանում է ցանցի, եթե իր ձևաթղթերում կամ գովազդային նյութերում 

նշում անի այն մասին, որ հանդիսանում է ֆիրմաների ընկերակցության անդամ: 

Համապատասպանաբար, եթե միջոցներ չձեռնարկվեն ընկերության կողմից իր 

անդամակցությունը պատշաճ կերպով ներկայացնելու համար, ապա կարող է 

ստեղծվել տպավորություն, որ ընկերությունը հանդիսանում է ցանցի անդամ:  

290.22. Եթե ընկերությունը վաճառում է իր գործունեության մի մասը, վաճառքի մասին 

պայմանագրում երբեմն սահմանվում է, որ որոշակի սահմանափակ 

ժամանակահատվածում այդ բաղկացուցիչը կարող է ժամանակավորապես 

օգտագործել ընկերության անվանումը, թեև այլևս կապված չէ ընկերության հետ: Այդ 
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հանգամանքներում, երբ երկու կազմակերպությունները հանդես են գալիս մեկ 

միասնական անվանման ներքո, փաստերն այնպիսին են, որ նրանք չեն հանդիսանում 

համագործակցության նպատակ ունեցող ավելի մեծ կառուցվածքային միավորի 

անդամ, և հետևաբար իրենցից չեն ներկայացնում ընկերությունների ցանց: 

Կազմակերպություններն իրենք են որոշում, թե արտաքին կողմերին ներկայանալիս 

ինչպես բացահայտել ընկերությունների ցանց չհանդիսանալու հանգամանքը: 

290.23. Այն դեպքում, երբ ավելի մեծ կառուցվածքային միավորի նպատակը 

համագործակցությունն է, և մասնագիտական ռեսուրսների զգալի մասն ընդհանուր է 

կառույցի անդամ կազմակերպությունների համար, ապա այն հանդիսանում է ցանց: 

Մասնագիտական ռեսուրսները ներառում են՝ 

 Միասնական համակարգեր, որոնք ընկերություններին հնարավորություն են 

տալիս փոխանակել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են՝ հաճախորդի 

տվյալները, ժամածախսը և աշխատաժամանակի գրառումները, 

 Գործընկերները և աշխատակիցները, 

 Տեխնիկական բաժինները, որոնք խորհրդատվություն են տրամադրում 

հավաստիացման ծառայությունների գծով տեխնիկական կամ ոլորտին բնորոշ 

խնդիրների, միջոցառումների վերաբերյալ, 

 Աուդիտի մեթոդաբանությունը կամ աուդիտի ձեռնարկները, և 

 Վերապատրաստման դասընթացները և անցկացման վայրերը: 

290.24. Որոշելիս, թե արդյոք մասնագիտական ռեսուրսներն էական են և 

համապատասխանաբար՝ ընկերություններն իրենցից ներկայացնում են ցանց, 

անհրաժեշտ է հիմնվել համապատասխան փաստերի և հանգամանքների վրա: Այն 

դեպքում, երբ միասնական ռեսուրսները սահմանափակվում են աուդիտի 

միասնական մեթոդաբանությամբ, կամ աուդիտի ձեռնարկներով, առանց 

աշխատակիցների, հաճախորդների կամ շուկայի մասին տեղեկատվություն 

փոխանակելու, ապա քիչ հավանական է, որ միասնակաան ռեսուրսները էական 

կլինեն: Նույնը վերաբերում է նաև վերապատրաստման համատեղ 

նախաձեռնություներին: Այնուամենայնիվ, այն դեպքում, երբ միասնական 

ռեսուրսները ներառում են մարդկային ռեսուրսների կամ տեղեկատվության 

փոխանակում, մասնավորապես, այն դեպքում եթե մարդկային ռեսուրսների 

ներգրավման աղբյուրը միասնական է, կամ եթե ավելի մեծ կառուցվածքային 

միավորի ներսում ստեղծվում է մեկ ընդհանուր տեխնիկական ստորաբաժանում, որը 

մասնակից ընկերություններին ապահովում է պարտադիր գործադրման ենթակա 

տեխնիկական խորհրդատվությամբ, ապա ողջամիտ և իրազեկված երրորդ կողմը 

կարող է եզրակացնել, որ միասնական ռեսուրսներն էական են: 

 

Հանրային ընկերություններ 
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290.25. Բաժին 290-ը պարունակում է լրացուցիչ դրույթներ, որոնք արտացոլում են հանրային 

շահի մակարդակը որոշակի ընկերություններում: Սույն բաժնի նպատակներով, 

հանրային ընկերություններն են՝ 

(a) բոլոր ցուցակված ընկերությունները, 

(b) ցանկացած ընկերություն՝ 

i) որը համաձայն կանոնակարգերի կամ օրենսդրության համարվում է հանրային 

շահ ունեցող ընկերություն, կամ 

ii) որի աուդիտը, համաձայն կանոնակարգերի կամ օրենսդրության, պետք է 

անցկացվի միևնույն անկախության պահանջներով, որոնք կիրառելի են 

ցուցակված ընկերությունների համար: Նման կանոնակարգեր կարող են 

սահմանվել ցանկացած կանոնակարգող մարմնի կողմից, ներառյալ՝ աուդիտի 

կանոնակարգող մարմինը:  

290.26. Ցանկալի է, որպեսզի ընկերությունները և անդամ մարմինները որոշեն, թե արդյոք 

լրացուցիչ կազմակերպությունները կամ կազմակերպությունների որոշ տեսակներն 

անհրաժեշտ է համարել հանրային ընկերություններ, ելնելով նրանից,  որ այդ 

ընկերություններն ունեն բազմաթիվ և տարաբնույթ շահառուներ:  Անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել հետևյալ գործոնները՝ 

 Գործունեության բնույթը, մասնավորապես բազմաթիվ շահառուների ակտիվների 

ֆիդուցիար տիրապետումը: Նման օրինակ կարող են ծառայել ֆինանսական 

հաստատությունները, մասնավորապես բանկերը և ապահովագրական 

ընկերությունները և կենսաթոշակային ֆոնդերը, 

 Չափը, և   

 Աշխատակիցների քանակը: 

Կապակցված ընկերություններ 

290.27. Այն դեպքում, երբ աուդիտի հաճախորդը ցուցակված ընկերություն է, աուդիտի 

հաճախորդի վերաբերյալ նշումներն այս բաժնում ներառում են նաև հաճախորդի 

կապակցված ընկերությունները (եթե այլ բան նշած չէ): Բոլոր մնացած աուդիտի 

հաճախորդների դեպքում, այս բաժնում հղումը աուդիտի հաճախորդին ներառում է 

կապակցված ընկերությունները, որոնց նկատմամբ հաճախորդն ունի ուղղակի կամ 

անուղղակի վերահսկողություն: Եթե աուդիտի թիմին հայտնի է, կամ նրանք հիմքեր 

ունեն կարծելու, որ հաճախորդի և նրա հետ փոխկապակցված մեկ այլ 

կազմակերպության հարաբերությունները կամ հանգամանքները կարևոր են տվյալ 

հաճախորդի նկատմամբ ընկերության անկախության գնահատման տեսանկյունից, 

ապա աուդիտի թիմը անկախության վտանգները հայտնաբերելիս և գնահատելիս 

պետք է հաշվի առնինաև այդ փոխկապակցված կազմակերպությանը և կիրառի 

համապատասխան նախազգուշական միջոցներ:  
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Կորպորատիվ կառավարում իրականացնող անձինք 

290.28. Նույնիսկ եթե սույն Կանոնագրքով և համապատասխան կիրառելի աուդիտի 

ստանդարտներով, օրենքներով կամ կանոնակարգերով չկա նման պահանջ, 

խրախուսվում է ընկերության և աուդիտի հաճախորդի կորպորատիվ կառավարումն 

իրականացնող անձանց միջև կանոնավոր հաղորդակցությունն այն 

հարաբերությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ, որոնք, ըստ ընկերության ողջամիտ 

դատողության, կարող են ազդել անկախության վրա: Նման հաղորդակցությունը 

կորպորատիվ կառավարումն իրականացնող անձանց  հնարավորություն է ընձեռում՝  

(a) հաշվի առնել ընկերության դատողությունները՝ անկախության վտանգները 

հայտնաբերելիս կամ գնահատելիս, 

(b) դիտարկել դրանց վերացման կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ 

կիրառված անվտանգության միջոցառումների պատշաճությունը, և 

(c) ձեռնարկել համապատասխան գործողություններ: 

Նման մոտեցումը կարող է հատկապես օգտակար լինել ահաբեկման և 

մերձավորության վտանգների դեպքում: 

Սույն բաժնի պահանջների համաձայն կորպորատիվ կառավարում իրականացնող 

անձանց հետ հաղորդակցություն իրականացնելիս, ընկերությունը, հաշվի առնելով 

առանձնահատուկ հանգամանքների կարևորությունը և հաղորդակցության թեման, 

պետք է որոշի այն անձանց շրջանակը, ում հետ պետք է իրականացվի 

հաղորդակցությունը: Եթե ընկերությունը հաղորդակցվում է կորպորատիվ 

կառավարում իրականացնողների ենթախմբի, օրինակ, աուդիտի կոմիտեի կամ 

անհատի հետ, ընկերությունը պետք է, որոշի, թե արդյոք կորպորատիվ կառավարում 

իրականացնող բոլոր անձանց հետ հաղորդակցությունը ևս անհրաժեշտ է՝ 

վերջիններիս պատշաճ իրազեկվածության ապահովման համար: 

Փաստաթղթավորում 

290.29. Փաստաթղթավորումը ապահովում է անկախության պահանջների հետ 

համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն անելիս որակավորված 

հաշվապահի կիրառած դատողությունների վկայություն: Փաստաթղթավորման 

բացակայությունը հիմք չի ծառայում որոշելու համար, թե արդյոք ընկերությունը 

հաշվի է առել որոշակի հանգամանք կամ անկախ է: 

Որակավորված հաշվապահը պետք է փաստաթղթավորի անկախության 

պահանջների հետ համապատասխանության վերաբերյալ իր եզրակացությունները և 

բոլոր տեսակի քննարկումները, որոնց արդյունքում այդ եզրակացությունները 

կատարվել են: Համապատասխանաբար, 
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(a) Երբ նախազգուշական միջոցների ձեռնարկումն անհրաժեշտ է վտանգները 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար, որակավորված հաշվապահը պետք է 

փաստաթղթավորի վտանգի էությունը և վտանգները ընդունելի մակարդակի 

հասցնելու համար առկա կամ կիրառվող նախազգուշական միջոցները: 

(b) Երբ տվյալ վտանգի գծով նախազգուշական միջոցների անհրաժեշտությունը 

որոշելու համար պահանջվում են զգալի վերլուծություններ, և եթե որակավորված 

հաշվապահը եզրակացնում է, որ դրանք անհրաժեշտ չէին, քանի որ վտանգն 

արդեն իսկ գտնվում է ընդունելի մակարդակի վրա, ապա որակավորված 

հաշվապահը պետք է փաստաթղթավորի վտանգի էությունը և նման 

եզրակացություն կատարելու հիմնավորվածությունը:  

Աշխատանքների իրականացման ժամկետները 

290.30.  Անկախությունը աուդիտի հաճախորդներից պահանջվում է թե աշխատանքների 

իրականացման ընթացքում, թե այն ժամանակահատվածում, որին վերաբերում են 

ֆինանսական հաշվետվությունները: Աշխատանքների  իրականացման սկիզբ է  

համարվում այն պահը, երբ աուդիտի թիմը սկսում է իրականացնել աուդիտորական 

աշխատանքները: Աշխատանքների իրականացման ավարտ է համարվում այն պահը, 

երբ թողարկվում է աուդիտորական հաշվետվությունը: Երբ աշխատանքները կրկնվող 

բնույթ են կրում, դրանք ավարտվում են կողմերից որևէ մեկի՝մասնագիտական 

հարաբերությունների դադարեցման վերաբերյալ ծանուցմամբ կամ աուդիտի 

վերջնական հաշվետվության թողարկմամբ:   

290.31.  Երբ կազմակերպությունը դառնում է աուդիտի հաճախորդ այն 

ժամանակահատվածում, որին վերաբերում են ֆինանսական հաշվետվությունները, 

որոնց գծով ընկերությունը հայտնելու է կարծիք, կամ այդ ժամանակահատվածից 

հետո, ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք առկա են անկախության վտանգներ 

հետևյալ հանգամանքների բերումով՝ 

(a) ֆինանսական կամ գործնական հարաբերություններ աուդիտի հաճախորդի հետ 

այն ժամանակահատվածում, որին վերաբերում են ֆինանսական 

հաշվետվությունները, կամ այդ ժամանակահատվածից հետո, սակայն՝ նախքան 

աուդիտի աշխատանքների ընդունումը 

(b) Աուդիտի հաճախորդին նախկինում մատուցված ծառայություններ 

290.32.  Եթե աուդիտի հաճախորդին մատուցվում են հավաստիացում չպահանջող 

ծառայություններ այն ժամանակահատվածում, որին վերաբերում են ֆինանսական 

հաշվետվությունները, կամ այդ ժամանակահատվածից հետո, սակայն նախքան 

աուդիտի թիմի կողմից աուդիտորական ծառայությունների մատուցման սկիզբը, և 

ծառայությունների մատուցումը չէր թույլատրվի աուդիտորական աշխատանքների 

ընթացքում, ապա ընկերությունը պետք է գնահատի ծառայությունների արդյունքում 

առաջացող անկախության վտանգները:  
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Եթե վտանգն ընդունելի մակարդակի չէ, ապա աուդիտորական աշխատանքները 

պետք է ընդունել միայն այն դեպքում, եթե ձեռնարկվել են նախազգուշական 

միջոցներ՝ ցանկացած վտանգների վերացման կամ դրանք ընդունելի մակարդակի 

հասցնելու ուղղությամբ: Նման նախազգուշական միջոցների օրինակներ են, 

մասնավորապես՝ 

 Հավաստիացում չպահանջող ծառայություններ մատուցած աշխատակիցներին 

աուդիտի թիմում չներգրավելը, 

 Որակավորված հաշվապահի կողմից անհրաժեշտության դեպքում աուդիտի և 

հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների վերանայումը, կամ 

 Մեկ այլ ընկերության ներգրավումը՝ հավաստիացում չպահանջող 

ծառայությունների գնահատման համար, կամ մեկ այլ ընկերության ներգրավումը 

հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների վերստին իրականացման համար 

այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է այդ ընկերության կողմից տվյալ 

ծառայության գծով պատասխանատվություն ստանձնելու համար:  

Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ 

290.33. Երբ միաձուլման կամ ձեռքբերման արդյունքում կազմակերպությունը դառնում է 

աուդիտի հաճախորդի հետ կապակցված կազմակերպություն, ապա ընկերությունը 

պետք է հայտնաբերի և գնահատի փոխկապակցված ընկերության հետ ունեցած 

նախկին և ներկա շահերը և հարաբերությունները, որոնք,  հաշվի առնելով առկա 

նախազգուշական միջոցները,  կարող էին ազդել աուդիտորական աշխատանքների 

վրա միաձուլման կամ ձեռքբերման ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից հետո: 

290.34.  Ընկերությունը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ միաձուլման կամ 

ձեռքբերման ուժի մեջ մտնելու ամսաթվի դրությամբ վերացնելու բոլոր ընթացիկ 

շահերը կամ հարաբերությունները, որոնք թույլատրելի չեն սույն Կանոնագրքով: 

Այնուամենայնիվ, եթե նման ընթացիկ շահերը կամ հարաբերությունները չեն կարող 

ողջամիտ կերպով դադարեցվել միաձուլման կամ ձեռքբերման ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթվի դրությամբ, օրինակ, ելնելով այն հանգամանքից, որ կապակցված 

ընկերությունը հնարավորություն չունի այդ ամսաթվի դրությամբ հավաստիացում 

չպահանջող ծառայությունների գծով պատշաճ կարգով անցում կատարել մեկ այլ 

ծառայություն մատուցող ընկերության, ապա ընկերությունը պետք է գնահատի նման 

շահի կամ հարաբերության արդյունքում առաջացող վտանգը: Որքան էական է 

վտանգը, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ ընկերության 

օբյեկտիվությունը կարող է խաթարվել, և այն կարող է հնարավորություն չունենալ 

շարունակել աուդիտորական աշխատանքները: Վտանգի նշանակալիությունը 

կախված է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են՝ 

 Շահի կամ հարաբերության բնույթը և նշանակալիությունը, 

 Կապակցված կազմակերպության հետ հարաբերության բնույթը և 

նշանակալիությունը (օրինակ՝ արդյոք կապակցված ընկերությունը հանդիսանում 

է դուստր կամ մայր ընկերություն), և 
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 Այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում նման շահը կամ հարաբերությունը 

ողջամտորեն կարող են դադարեցվել: 

Ընկերությունը պետք է կորպորատիվ կառավարում իրականացնողների հետ 

քննարկի այն պատճառները, ըստ որոնց շահը կամ հարաբերությունը չեն կարող 

ողջամտորեն դադարեցվել միաձուլման կամ ձեռքբերման ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթվից հետո, ինչպես նաև վտանգի նշանակալիության գնահատականը: 

290.35. Եթե ղեկավարություն իրականացնող անձինք ընկերությանը դիմում են աուդիտը 

շարունակելու խնդրանքով, ապա ընկերությունը պետք է բավարարի նման խնդրանքը 

միայն հետևյալ դեպքերում՝ 

(a) շահը կամ հարաբերությունը պետք է դադարեցվեն ողջամտորեն հնարավոր 

ամենասեղմ ժամկետում, և բոլոր դեպքերում ոչ ուշ, քան միաձուլման կամ 

ձեռքբերման ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից հետո վեց ամսվա ընթացքում: 

(b) ցանկացած անձ, որն ունի նման շահ կամ հարաբերություն, ներառյալ այնպիսիք, 

որոնք առաջացել են սույն բաժնով չթույլատրվող հավաստիացում չպարունակող 

ծառայությունների մատուցման արդյունքում, չի հանդիսանա աուդիտի թիմի 

անդամ կամ աշխատանքների որակի վերահսկողության համար 

պատասխանատու անձ: 

(c) Համապատասխան անցումային միջոցներ պետք է կիրառվեն ըստ 

անհրաժեշտության, և քննարկվեն կորպորատիվ կառավարում 

իրականացնողների հետ: Նման անցումային միջոցների օրինակներ են՝ 

 Որակավորված հաշվապահի կողմից հավաստիացում չպարունակող 

աշխատանքների վերանայում 

 Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք արտահայտող 

ընկերության անդամ չհանդիսացող որակավորված հաշվապահի կողմից 

վերստուգման իրականացում, որը համարժեք է աշխատանքների որակի 

վերահսկողությանը, կամ 

 Մեկ այլ ընկերության ներգրավում՝ հավաստում չպահանջող 

ծառայությունների գնահատման նպատակով, կամ մեկ այլ ընկերության 

կողմից հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների կրկնակի 

իրականացում այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է այդ ընկերության 

կողմից ծառայության մասով պատասխանատվություն ստանձնելու համար: 

 

290.36.  Հնարավոր է, որ ընկերությունն աուդիտորական աշխատանքների զգալի մասը 

իրականացրած լինի նախքան միաձուլման կամ ձեռքբերման ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթիվը և հնարավորություն ունենա ավարտել մնացած աուդիտորական 

ընթացակարգերը կարճ ժամանակահատվածում: Նման հանգամանքներում, եթե 

կորպորատիվ կառավարում իրականացնողները աուդիտորական ընկերությունից 
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պահանջում են ավարտել աուդիտորական աշխատանքները շահի կամ 

հարաբերության առկայության պայմաններում, ինչպես սահմանված է 290.33 կետով, 

ապա ընկերությունը դա կարող է իրագործել միայն այն դեպքում,եթե ընկերությունը՝ 

(a) գնահատել է նման շահի կամ հարաբերության գծով առաջացած վտանգը և 

քննարկել է գնահատման արդյունքները կորպորատիվ կառավարում 

իրականացնողների հետ. 

(b) ապահովում է 290.35 (բ) –(գ) պարբերությունների պահանջների 

համապատասխանություն, և 

(c) դադարում է հանդես գալ որպես աուդիտոր ոչ ուշ, քան աուդիտորական 

հաշվետվության թողարկման ամսաթիվը: 

290.37.  290.33-ից 290.36 պարբերություններում ներկայացված՝ նախկին և ներկա շահերի և 

հարաբերությունների խնդիրը դիտարկելիս, ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք 

նույնիսկ բոլոր պահանջների բավարարման դեպքում առկա շահերը և 

հարաբերությունները կստեղծեն այնպիսի վտանգներ, որոնք կշարունակեն այնքան 

նշանակալի լինել, որ կխաթարեն օբյեկտիվությունը. նման դեպքում ընկերությունը 

ստիպված կլինի դադարեցնել աուդիտորական աշխատանքները:  

290.38. Որակավորված հաշվապահը պետք է փաստաթղթավորի 290.34 և 36 

պարբերություններում արտացոլված բոլոր շահերը կամ հարաբերությունները, որոնք  

չեն դադարելու  միաձուլման կամ ձեռքբերման ուժի մեջ մտնելու ամսաթվի 

դրությամբ, ինչպես նաև դրանց չդադարեցվելու պատճառները, կիրառված 

անցումային միջոցառումները, կորպորատիվ կառավարում իրականացնողների հետ 

քննարկումների արդյունքները և այն հիմքերը, ըստ որոնց համարվում է, որ նախորդ և 

ընթացիկ շահերը և հարաբերությունները չեն ստեղծում այնպիսի վտանգներ, որոնք 

կշարունակեն այնքան նշանակալի լինել, որ կխաթարեն օբյեկտիվությունը: 
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Սույն բաժնի դրույթի խախտում 

290.39. Տվյալ բաժնի դրույթի խախտումը  կարող է առաջանալ  անկախ այն հանգամանքից, 

որ ընկերությունում առկա են անկախության պահպանման վերաբերյալ ողջամիտ 

հավաստիացում ապահովող  ընթացակարգեր և գործընթացներ: Խախտման 

արդյունքում կարող է աուդիտի գործընթացի դադարեցման անհրաժեշտություն 

առաջանալ:  

290.40.  Եթե ընկերությունը եզրակացնում է, որ առկա է խախտման փաստ, ընկերությունը 

պետք է կասեցնի, վերացնի կամ դադարեցնի խախտման առաջացման պատճառները 

և վերացնի խախտման հետևանքները: 

290.41.  Խախտման հայտնաբերման դեպքում ընկերությունը պետք է դիտարկի, թե արդյոք 

առկա են տվյալ խախտման գծով իրավական կամ կանոնակարգային պահանջներ և, 

դրանց առկայության դեպքում, ապահովի դրանց հետ համապատասխանություն: 

Ընկերությունը պետք է դիտարկի խախտման մասին համապատասխան կարգավորող 

կամ վերահսկիչ մարմնին տեղեկացնելու հնարավորությունը, եթե նման 

տեղակացումը ընդունված է գործարար պրակտիկայում կամ ակնկալվում էտվյալ 

երկրի օրենսդրությամբ: 

290.42. Խախտման հայտնաբերման դեպքում ընկերությունն իր ընթացակարգերի և 

գործառույթների համաձայն,  պետք է խախտման մասին անմիջապես հայտնի տվյալ 

աշխատանքների գծով գործընկերոջը, ով պատասխանատու է անկախությանը 

վերաբերող ընթացակարգերի և գործառույթների համար, ընկերության կամ, 

կիրառելիության դեպքում ընկերությունների ցանցի համապատասխան այլ 

աշխատակիցներին, ինչպես նաև անկախության պահանջներին 

համապատասխանություն ապահովելու պարտավորություն ունեցող  անձանց, ովքեր 

պարտավոր են կատարել համապատասխան գործողություններ: Ընկերությունը 

պետք է գնահատի նման խախտման նշանակալիությունը և դրա ազդեցությունը 

ընկերության օբյեկտիվության և աուդիտորական հաշվետվություն թողարկելու 

կարողության վրա: Խախտման նշանակալիությունը պայմանավորված է այնպիսի 

գործոններով, ինչպիսիք են՝ 

 Խախտման բնույթը և տևողությունը, 

 Ներկայիս աուդիտորական աշխատանքների գծով նախկինում տեղի ունեցած 

խախտումների քանակը և բնույթը, 

 Աուդիտի թիմի անդամի տեղեկացվածությունը խախտման առաջացման 

պատճառների վերաբերյալ, 

 Արդյոք խախտում առաջ բերած անձըաուդիտի թիմի անդամ է, թե այլ անձ, ում 

նկատմամբ կիրառելի են անկախության պահանջները, 

 Եթե խախտումը կապված է աուդիտի թիմի անդամի հետ, ապա որն է այդ անդամի 

դերը, 

 Եթե խախտումն առաջացել է մասնագիտական ծառայությունների մատուցման 

արդյունքում, ապա այն ծառայության ազդեցությունը, եթե այդպիսին կա, 



60 

 

հաշվապահական գրառումների կամ ֆինանսական հաշվետվություններում 

արտացոլված գումարների վրա, որոնց գծով ընկերությունը պետք է ներկայացնի 

աուդիորական եզրակացություն 

 Խախտման հետևանքով առաջացած սեփական շահի, քարոզչության,ահաբեկման 

և այլ վտանգների չափը: 

290.43. Կախված խախտման կարևորությունից՝ հնարավոր  է, որ անհրաժեշտ լինի կասեցնել 

աուդիտի գործընթացը, կամ հնարավորություն ունենալ կատարել գործաղություններ, 

որոնք բավարար են խախտման հետևանքները վերացնելու համար: Ընկերությունը 

պետք է որոշի, թե արդյոք նման գործողություններ կարող են իրականացվել և 

նպատակահարմար լինել տվյալ պայմաններում: Նման որոշում ընդունելիս 

ընկերությունը պետք է կիրառի մասնագիտական դատողություն և հաշվի առնի, թե 

արդյոք ողջամիտ և տեղեկացված  երրորդ կողմը, կշռադատելով խախտման 

նշանակալիությունը, ձեռնարկվելիք գործողությունները, ինչպես նաև այդ պահին 

որակավորված հաշվապահին հասանելի հարակից բոլոր փաստերը և 

հանգամանքները, կարող էր եզրակացնել, որ ընկերության օբյեկտիվությունը կարող է 

խաթարվել, ինչի արդյունքում ընկերությունը չի կարողանա թողարկել 

աուդիտորական հաշվետվություն:  

290.44. Ընկերության կողմից ձեռնարկվելիք գործողությունների օրինակները ներառում են՝ 

 Տվյալ անձի հեռացումն աուդիտի թիմից, 

 Աուդիտորական աշխատանքի խնդրահարույց մասի լրացուցիչ վերանայում կամ 

կրկին կատարում անհրաժեշտ ծավալով՝ երկու դեպքում էլ ներգրավելով այլ 

անձնակազմ, 

 Աուդիտորական աշխատանքի խնդրահարույց մասի լրացուցիչ վերանայման կամ 

անհրաժեշտ ծավալով կրկին կատարման համար այլ ընկերություն ներգրավելու 

առաջարկ հաճախորդին, և 

 Եթե խախտումը վերաբերում է հավաստիացում չպահանջող ծառայության, որն 

ազդում է հաշվապահական գրառումների, կամ ֆինանսական 

հաշվետվություններում արտացոլվող գումարների վրա, հավաստիացում 

չպահանջող ծառայությունների գնահատման համար մեկ այլ ընկերության 

ներգրավում, մեկ այլ ընկերության կողմից հավաստիացում չպահանջող 

աշխատանքների վերստին իրականացում, այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է 

այդ ընկերության կողմից տվյալ ծառայության գծով պատասխանատվություն 

ստանձնելու համար: 

290.45. Եթե ընկերությունը որոշում է, որ հնարավոր չի ձեռնարկել գործողություններ 

խախտման հետևանքների բավարար կերպով վերացման առումով, ապա 

ընկերությունը պարտավորվում է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում այդ մասին 

տեղեկացնել հաճախորդի ղեկավարությանը և աուդիտի գործընթացը դադարեցնելու 

համար ձեռնարկել միջոցներ՝ աուդիտորական աշխատանքների դադարեցման 

մասով կիրառելի իրավական կամ կանոնակարգային պահանջների հետ 



61 

 

համապատասխան: Այն դեպքերում, երբ գործողությունների կասեցումը  օրենքով 

կամ սահմանված կարգով արգելվում է, ընկերությունը պետք է ապահովի 

համապատասխանություն հաշվետվությունների և բացահայտումների գծով 

պահանջներին: 

290.46. Եթե ընկերությունը որոշում է, որ հնարավոր է  ձեռնարկել գործողություններ 

խախտման հետևանքների բավարար կերպով վերացման առումով, ապա 

ընկերությունը պետք է քննարկի խախտումը և այդ առնչությամբ կատարված կամ 

առաջարկվող գործողությունները հաճախորդի ղեկավարության հետ: Ընկերությունը 

պետք է  քննարկի խախտումը և գործողությունները հնարավորինս վաղ 

ժամկետներում, եթե հաճախորդի կորպորատիվ կառավարում իրականացնող 

մարմինը չի սահմանել նվազ կարևոր խախտումների մասին տեղեկացման այլ 

ժամկետ: Քննարկման առարկաները ներառում են՝ 

 Խախտման նշանակալիությունը, ներառյալ բնույթը և տևողությունը. 

 Խախտման առաջացման պատճառները և հայտնաբերման եղանակը, 

 Ձեռնարկված կամ առաջարկվող գործողությունները և ընկերության 

հիմնավորումն այն մասին, թե ինչու է նա համարում, որ նման գործողությունը 

բավարար կերպով կվերացնի խախտման հետևանքները և հնարավորություն 

կընձեռի թողարկել աուդիտորական հաշվետվություն, 

 Օբյեկտիվությունը խաթարված չլինելու վերաբերյալ եզրահանգում՝ ըստ 

ընկերության մասնագիտական դատողության, և նման եզրահանգման հիմքում 

ընկած դատողությունները, 

 Ընկերության ձեռնարկած կամ առաջարկվող քայլերը՝ հետագայում 

խախտումների առաջացման ռիսկերի նվազեցման կամ դրանցից խուսափելու 

համար:  

290.47. Ընկերությունը պետք է գրավոր հաղորդակցվի հաճախորդի ղեկավարության հետ 

290.46 պարբերության շրջանակներում քննարկված թեմաների շուրջ և ստանա նրանց 

հավաստիացումը առ այն, որ խախտման հետևանքների բավարար վերացման 

ուղղությամբ կարող են ձեռնարկվել կամ ձեռնարկվել են գործողություններ: Նման 

հաղորդակցությունը պետք է ներառի խախտման վերաբերյալ ընկերության 

քաղաքականության և ընթացակարգերի նկարագրություն, որոնք նա օգտագործում է 

անկախության վերաբերյալ ողջամիտ հավաստիացում ձեռք բերելու համար, և այն 

գործողությունների նկարագրությունը, որոնք ընկերությունը ձեռնարկել է կամ 

առաջարկում է՝ հետագայում խախտումների առաջացման ռիսկի նվազեցման կամ 

բացառման ուղղությամբ: Եթե ղեկավարությունը չի համարում, որ գործողությունը 

բավարար կերպով վերացնում է խախտման արդյունքները, ապա ընկերությունը 

պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր աուդիտորական աշխատանքների 

դադարեցման ուղղությամբ, եթե դա թույլատրվում է օրենքով կամ կանոնակարգային 

պահանջներով, պահպանելով աուդիտորական աշխատանքների դադարեցման 

վերաբերյալ կիրառելի իրավական կամ կանոնակարգային պահանջները: Այն 

դեպքում, երբ աշխատանքների դադարեցումը չի թույլատրվում օրենքով կամ 
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կանոնակարգային պահանջներով, ապա ընկերությունը պետք է ապահովի 

հաշվետվությունների կամ բացահայտման պահանջների հետ 

համապատասխանություն:  

290.48. Եթե խախտումը առաջացել է նախորդ աուդիտորական հաշվետվության 

թողարկումից առաջ, ապա ընկերությունը պետք է սույն բաժնի պահանջներին 

համապատասխան գնահատի խախտման կարևորությունը և դրա ազդեցությունը 

ընկերության օբյեկտիվության և ընթացիկ ժամանակահատվածի վերաբերյալ 

աուդիտորական հաշվետվություն թողարկելու հնարավորության վրա: Ընկերությունը 

պետք  է նաև հաշվի առնի  այդ խախտման ազդեցությունը, եթե այդպիսին առկա է, 

նախկինում թողարկած աուդիտորական հաշվետվությունների գծով ընկերության 

օբյեկտիվության վրա, ինչպես նաև նման աուդիտորական հաշվետվությունը 

անվավեր համարելու հնարավորությունը, և քննարկի վերոնշյալը հաճախորդի 

ղեկավարության հետ: 

290.49. Ընկերությունը պետք է փաստաթղթավորի խախտումը, կատարված 

գործողությունները, առանցքային որոշումները և հաճախորդի ղեկավարության հետ 

քննարկված բոլոր թեմաները, ինչպես նաև անդամ մարմնի, համապատասխան 

կարգավորող կամ վերահսկիչ մարմնի հետ բոլոր տեսակի քննարկումները: Երբ 

ընկերությունը շարունակում է աուդիտորական գործընթացը, պետք է նաև 

փաստաթղթավորվի այն եզրակացությունը, որ ընկերության մասնագիտական 

դատողությունը, օբյեկտիվությունը չեն խաթարվել և այն հիմնավորումները, ըստ 

որոնց համարվել է, որ ձեռնարկված գործողությունները բավարար կերպով վերացրել 

են խախտման հետևանքները՝ ընկերությանը հնարավորություն ընձեռելով թողարկել 

աուդիտորական հաշվետվություն: 

290.50-ից  մինչև 290.99      պարբերությունները  գիտակցաբար բաց են թողնված:  
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Համակարգված հայեցակարգային մոտեցման կիրառումը անկախության հանդեպ 

290.100. Պարբերություններ 290.102ից 290.226-ը ներկայացնում են այն առանձնահատուկ 

հանգամանքները, որոնք ստեղծում են կամ կարող են ստեղծել անվտանգության 

վտանգներ: Այդ պարբերությունները նկարագրում են հնարավոր վտանգները և 

ապահովության տեսակները, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել վտանգները 

վերացնելու կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար, ինչպես նաև 

սահմանում են այն դեպքերը, երբ որևէ նախազգուշական միջոց չի կարող վտանգը 

հասցնել ընդունելի մակարդակի: Պարբերությունները չեն նկարագրում բոլոր 

հանգամանքները և հարաբերությունները, որոնք ստեղծում են, կամ կարող են 

ստեղծել անկախության վտանգներ: Ընկերությունը և աուդիտի թիմի անդամները 

պետք է գնահատեն համանման, սակայն իրարից տարբեր, հանգամանքները և 

հարաբերությունները՝ որոշելու համար, թե արդյոք նախազգուշական միջոցները, 

այդ թվում՝ 200.12-ից 200.15 պարբերություններում նկարագրվածները, կարող են 

կիրառվել անհրաժեշտության դեպքում՝ անկախության վտանգները վերացնելու 

կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

 

290.101. Պարբերություններ 290.102-ից 290.125-ը պարունակում են հղումներ ֆինանսական 

շահի, վարկի, երաշխիքի, կամ գործնական հարաբերության նշանակալիության 

վերաբերյալ: Որոշելու համար, թե արդյոք նման շահը էական է անձի համար, կարող 

է հաշվի առնվել անձի և նրա ընտանիքի անմիջական անդամների ընդհանուր զուտ 

կապիտալը: 

Ֆինանսական շահեր 

290.102. Աուդիտի հաճախորդի մոտ ֆինանսական շահ ունենալը կարող է ստեղծել 

անձնական շահի վտանգ: Ցանկացած վտանգի առկայությունը և 

նշանակալիությունը կախված է՝ 

(a) ֆինանսական շահ ունեցող անձի դերը 

(b) Արդյո՞ք ֆինանսական շահն ուղղակի է թե անուղղակի, և 

(c)  ֆինանսական շահի էականությունը 

290.103. Ֆինանսական շահը կարող է առկա լինել միջնորդի միջոցով (օրինակ, կոլեկտիվ 

ներդրումային գործիք, գույք կամ հավատարմագրային ֆոնդ): Նման ֆինանսական 

շահի՝ ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին որոշումը կախված կլինի նրանից, 

թե արդյոք վերջնական շահառուն ունի վերահսկողություն ներդրումային գործիքի 

վրա կամ ունի ներդրումային որոշումների վրա ազդելու կարողություն: Եթե առկա է 

վերահսկողություն ներդրումային գործիքի վրա կամ ներդրումային որոշումների 
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վրա ազդելու կարողություն, Վարքագիրքը սահմանում է ֆինանսական շահը որպես 

ուղղակի ֆինանսական շահ: Եվ հակառակ դեպքում, եթե ֆինանսական շահի 

վերջնական շահառուն չունի վերահսկողություն ներդրումային գործիքի վրա կամ 

չունի ներդրումային որոշումների վրա ազդելու կարողություն, Վարքագիրքը 

սահմանում է ֆինանսական շահը որպես անուղղակի ֆինանսական շահ: 

290.104. Եթե աուդիտի թիմի անդամը, այդ անձի ընտանիքի անմիջական անդամը կամ 

աուդիտորական ընկերությունը ունեն ուղղակի ֆինանսական շահ կամ անուղղակի 

էական ֆինանսական շահ աուդիտի հաճախորդի մոտ, առաջացած անձնական 

շահի վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական միջոցներով 

հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ: 

Հետևաբար, աուդիտի թիմի անդամը, այդ անձի ընտանիքի անմիջական անդամը 

կամ աուդիտորական ընկերությունը իրավունք չունեն ուղղակի ֆինանսական շահ 

կամ անուղղակի էական ֆինանսական շահ ունենալ աուդիտի հաճախորդի մոտ: 

290.105. Եթե աուդիտի թիմի անդամն ունի ընտանիքի մերձավոր անդամ, որն ըստ աուդիտի 

թիմի անդամի տեղեկությունների ունի ուղղակի ֆինանսական շահ կամ անուղղակի 

էական ֆինանսական շահ աուդիտի հաճախորդի մոտ, ապա առաջանում է 

անձնական շահի վտանգ: Վտանգի նշանակալիությունը կախված կլինի այնպիսի 

գործոններից, ինչպիսիք են՝ 

 աուդիտի թիմի անդամի և նրա ընտանիքի մերձավոր անդամի միջև 

հարաբերության բնույթը, և 

 ֆինանսական շահի էականությունն ընտանիքի մերձավոր անդամի համար: 

Վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և կիրառվեն նախազգուշական 

միջոցներ ըստ անհրաժեշտության՝ վտանգը վերացնելու կամ այն ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու համար: Նման նախազգուշական միջոցների օրինակները 

ներառում են՝ 

 ընտանիքի մերձավոր անդամը հնարավորինս արագ օտարում է ֆինանսական 

շահն ամբողջությամբ, կամ օտարում է անուղղակի ֆինանսական շահի 

նշանակալի մասը, որպեսզի մնացած մասը այլևս չլինի էական, 

 որակավորված հաշվապահի կողմից վերանայվում է աուդիտի թիմի անդամի 

աշխատանքը, կամ  

 անձը հեռացվում է աուդիտի թիմից 

290.106. Եթե աուդիտի թիմի անդամը, այդ անձի ընտանիքի անմիջական անդամը կամ 

աուդիտորական ընկերությունը ունեն ուղղակի ֆինանսական շահ կամ անուղղակի 

էական ֆինանսական շահ ընկերությունում, որը վերահսկիչ մասնակցություն ունի 

աուդիտի հաճախորդի մոտ, առաջացած անձնական շահի վտանգը կլինի այնքան 

նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը 
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նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ: Հետևաբար, աուդիտի թիմի անդամը, այդ 

անձի ընտանիքի անմիջական անդամը կամ աուդիտորական ընկերությունը 

իրավունք չունեն նման ֆինանսական շահ ունենալ: 

290.107. Ընկերության կողմից աուդիտի հաճախորդի մոտ կենսաթոշակային հատուցումների 

պլանի միջոցով ունեցած ուղղակի կամ էական անուղղակի շահը ստեղծում է 

անձնական շահի վտանգ: Վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ 

անհրաժեշտության կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը վերացնելու 

կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ: 

290.108. Եթե աուդիտորական աշխատանքների գործընկերոջ գրասենյակում աշխատող այլ 

գործընկերները, կամ նրանց ընտանիքի անմիջական անդամները ունեն ուղղակի 

ֆինանսական շահ կամ անուղղակի էական ֆինանսական շահ ընկերությունում, 

որը վերահսկիչ մասնակցություն ունի աուդիտի հաճախորդի մոտ, առաջացած 

անձնական շահի վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական 

միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև ընդունելի 

մակարդակ: Հետևաբար, այդ գործընկերները կամ նրանց ընտանիքի անմիջական 

անդամները իրավունք չունեն նման ֆինանսական շահ ունենալ: 

290.109. Գրասենյակը, որտեղ աշխատում է աուդիտորական աշխատանքների գործընկերը, 

այնպայման չէ, որ լինի նույն այն գրասենյակը, որում նշանակված է այդ գործընկերը: 

Համապատասխանաբար, եթե աուդիտորական աշխատանքների գործընկերոջ 

գտնվելու վայրը տարբեր է աուդիտի թիմի անդամների գրասենյակից, պետք է 

գործադրել մասնագիտական դատողություն՝ որոշելու համար, թե որ գրասենյակում 

է գործունեություն ծավալում տվյալ աուդիտորական աշխատանքների գործընկերը: 

290.110. Եթե այլ գործընկերները և ղեկավար անձնակազմը, որը մատուցում է ոչ 

աուդիտորական ծառայություն աուդիտի հաճախորդին, բացի այն դեպքերից, երբ 

նրանց մասնակցությունը նվազագույն է, կամ նրանց ընտանիքի անմիջական 

անդամները ունեն ուղղակի ֆինանսական շահ կամ անուղղակի էական 

ֆինանսական շահ աուդիտի հաճախորդի մոտ, առաջացած անձնական շահի 

վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական միջոցներով 

հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ: 

Հետևաբար, այդ գործընկերները կամ նրանց ընտանիքի անմիջական անդամները 

իրավունք չունեն նման ֆինանսական շահ ունենալ աուդիտի հաճախորդի մոտ: 

290.111. Չնայած պարբերություններ 290.108 և 290.110-ի պահանջներին՝ 

(a) աուդիտորական աշխատանքների գործընկերոջ  գրասենյակում 

տեղակայված գործընկերոջ, կամ 

(b) աուդիտի հաճախորդին ոչ աուդիտորական ծառայություններ  մատուցող 

գործընկերոջ կամ ղեկավար անձի,  

ընտանիքի անմիջական անդամների ֆինանսական շահը աուդիտի հաճախորդի 
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մոտ չի համարվում անկախությունը խաթարող հանգամանք, եթե ֆիանսական 

շահը ստացվել է ընտանիքի անմիջական անդամի աշխատանքային իրավունքների 

արդյունքում (օրինակ, կենսաթոշակային կամ բաժնետիրական օպցիոնների 

պլաններով) և, անհրաժեշտության դեպքում, ձեռնարկվում են միջոցներ՝ վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար:  

Սակայն եթե ընտանիքի անմիջական անդամն ունի կամ ձեռք է բերում 

ֆինանսական շահը օտարելու իրավունք կամ, բաժնետիրական օպցիոնի դեպքում, 

այդ օպցիոնը գործադրելու իրավունք, ֆինանսական շահը անհրաժեշտ է օտարել 

կամ դրանից անհրաժեշտ է հրաժարվել առաջին իսկ հնարավորության դեպքում: 

290.112. Անձնական շահ կարող է առաջանալ, եթե ընկերությունը կամ աուդիտորական թիմի 

անդամը, կամ այդ անձի ընտանիքի անմիջական անդամը, ունի ֆինանսական շահ 

որևէ կազմակերպությունում, և աուդիտի հաճախորդը նույնպես ունի ֆինանսական 

շահ այդ նույն կազմակերպությունում: Այնուամենայնիվ, անկախությունը չի 

համարվի խաթարված, եթե այդ շահերը էական չեն, և եթե աուդիտի հաճախորդը չի 

կարող  նշանակալի ազդեցություն գործել այդ կազմակերպության վրա: Եթե նման 

շահը էական է կողմերից որևէ մեկի համար, և աուդիտի հաճախորդը կարող է 

նշանակալի ազդեցություն գործել այդ կազմակերպության վրա, որևէ 

նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  

ընդունելի մակարդակ: Համապատասխանաբար, ընկերությունը չպետք է ունենա 

նման շահ և որևէ անձ, որն ունի նման շահ, պետք է նախքան աուդիտի թիմի անդամ 

դառնալը՝ 

(a) օտարի այդ շահը, կամ 

(b) օտարի շահի նշանակալի մասը այնպես, որ մնացած մասը այլևս չլինի էական: 

290.113. Անձնական շահի, մերձավորության կամ ահաբեկման վտանգկարող է առաջանալ, 

եթե աուդիտորական թիմի անդամը կամ տվյալ անձի ընտանիքի անմիջական 

անդամը կամ ընկերությունը ֆինանսական շահ ունեն կազմակերպությունում այն 

դեպքում, երբ հայտնի է, որ աուդիտի հաճախորդի տնօրենը, պաշտոնյան կամ 

վերահսկիչ սեփականատերը նույնպես ունեն ֆինանսական շահ այդ 

կազմակերպությունում: Ցանկացած  վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը 

կախված է այնպիսի հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝  

 տվյալ մասնագետի դերը աուդիտի թիմում 

 կազմակերպության սեփականության ձևը (փակ կամ բաց բաժնետիրական 

ընկերություն) 

 արդյոք նման շահը ներդրողին հնարավորություն էտալիս վերահսկել կամ 

նշանակալից ազդեցություն ունենալու կազմակերպության վրա, 

 ֆինանսական շահի էականությունը: 
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Ցանկացած վտանգի նշակալիության աստիճանը պետք է գնահատվի և 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցները ներառում են՝ 

 ֆինանսական շահ ունեցող աուդիտի թիմի անդամի հեռացումը աուդիտի 

թիմից, 

 որակավորված հաշվապահի կողմից աուդիտի թիմի անդամի աշխատանքի 

վերանայումը: 

290.114. Աուդիտորական ընկերության, կամ աուդիտի թիմի անդամի կամ այդ անձի 

ընտանիքի անմիջական անդամի ուղղակի ֆինանսական շահը կամ անուղղակի 

էական ֆինանսական շահը աուդիտի հաճախորդի մոտ որպես հոգաբարձու հանդես 

գալու արդյունքում, առաջացնում է անձնական շահի վտանգ: Նույն կերպով 

անձնական շահ է առաջանում հետևյալ դեպքերում՝ 

(a) երբ աուդիտորական աշխատանքների գործընկերոջ գրասենյակի մեկ այլ 

գործընկեր, կամ 

(b) այլ գործընկերներ կամ ղեկավար աշխատակիցներ, որոնք հավաստիացում 

չպահանջող ծառայություններ են մատուցում աուդիտի հաճախորդին, բացի 

նրանցից, որոնց ներգրավվածությունը ոչ էական է, 

(c) նրանց ընտանիքի անմիջական անդամները, 

ունեն ուղղակի ֆինանսական շահ կամ անուղղակի ոչ էական ֆինանսական շահ՝ 

աուդիտի հաճախորդի մոտ որպես հոգաբարձու հանդես գալու միջոցով: 

Նման շահը չպետք է շարունակվի, բացառությամբ այն դեպքերի երբ 

(a) հոգաբարձուն, հոգաբարձուի ընտանիքի անմիջական անդամը, ինչպես նաև 

ընկերությունը, չեն հանդիսանում հավատարմագրային ֆոնդի շահառուներ 

(b) աուդիտի հաճախորդի շահը հավատարմագրային ֆոնդում էական չէ այդ ֆոնդի 

համար 

(c) հավատարմագրային ֆոնդը հնարավորություն չունի նշանակալի ազդեցություն 

գործել աուդիտի հաճախորդի վրա, և 

(d) հոգաբարձուն, նրա ընտանիքի անմիջական անդամը կամ ընկերությունը չեն 

կարող նշանակալի ազդեցություն գործել աուդիտի հաճախորդի ֆինանսական 

շահերին առնչվող որևէ ներդրումային որոշման վրա:  
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290.115. Աուդիտի թիմի անդամները պետք է որոշեն, թե արդյոք առաջանում է անձնական 

շահի վտանգ՝ այլ անձանց կողմից աուդիտի հաճախորդի մոտ ունեցած 

ֆինանսական շահի արդյունքում, ներառյալ՝ 

(a) ընկերության գործընկերները և մասնագիտական աշխատակազմը, բացի վերը 

նշվածներից, և նրանց ընտանիքի անմիջական անդամները, և 

(b) աուդիտի թիմի անդամի հետ սերտ անձնական հարաբերություններ 

ունեցողանձինք:  

Նման շահի՝ անձնական շահ ստեղծելու վտանգը կախված է այնպիսի 

հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝ 

 ընկերության կազմակերպչական, գործառնական և հաշվետվական 

կառուցվածքը, 

 անձի հարաբերության բնույթը աուդիտի թիմի անդամի հետ:  

Ցանկացած վտանգի նշակալիության աստիճանը պետք է գնահատվի և 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցները ներառում են՝ 

 Անձնական հարաբերություն ունեցող աուդիտի թիմի անդամի հեռացումը 

աուդիտի թիմից, 

 Աուդիտի թիմի անդամին չներառելը աուդիտորական աշխատանքներին 

վերաբերող նշանակալի որոշումների կայացման գործում կամ, 

 Որակավորված հաշվապահի կողմից աուդիտի թիմի անդամի աշխատանքի 

վերանայումը: 

290.116. Եթե ընկերությունը կամ ընկերության գործընկերը կամ աշխատակիցը, կամ այդ 

անձի ընտանիքի անմիջական անդամը ձեռք է բերում ուղղակի ֆինանսական շահ 

կամ էական անուղղակի ֆինանսական շահ աուդիտի հաճախորդի մոտ, օրինակ, 

ժառանգության, նվերի տեսքով կամ միաձուլման արդյունքում և նման շահը սույն 

բաժնի պայմաններով չէր թույլատրվի պահել, ապա 

(a) եթե շահը ստացվել է ընկերության կողմից, ֆինանսական շահը պետք է 

անմիջապես օտարվի կամ անուղղակի ֆինանսական շահի նշանակալի մասը 

պետք է օտարվի այնպես, որ մնացած շահը այլևս էական չլինի, 

(b) եթե շահը ստացվել է աուդիտի թիմի անդամի կողմից, կամ այդ անդամի 

ընտանիքի անմիջական անդամի կողմից, ապա ֆինանսական շահ ստացած 

անձի կողմից այդ ֆինանսական շահը պետք է անմիջապես օտարվի կամ 

անուղղակի ֆինանսական շահի նշանակալի մասը պետք է օտարվի այնպես, 
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որ մնացած շահը այլևս էական չլինի, կամ 

(c)  եթե շահը ստացվել է աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացողանձի կամ 

նրաընտանիքի անմիջական անդամի կողմից, նման ֆինանսական շահը 

պետք է անմիջապես օտարվի կամ անուղղակի ֆինանսական շահի 

նշանակալի մասը պետք է օտարվի այնպես, որ մնացած շահը այլևս էական 

չլինի: Նախքան ֆինանսական շահի օտարումը, պետք է որոշվի, թե արդյոք 

անհրաժեշտ են նախազգուշական միջոցներ:  

Վարկեր և երաշխիքներ 

290.117. Աուդիտի թիմի անդամին կամ նրա ընտանիքի անմիջական անդամին, կամ 

ընկերությանը բանկ կամ համանման հատատություն հանդիսացող աուդիտի 

հաճախորդի կողմից տրամադրված վարկը կամ վարկի երաշխիքը կարող է ստեղծել 

անկախության վտանգ: Եթե վարկը կամ երաշխիքը չի տրվել սովորական 

վարկավորման ընթացակարգերի և պայմանների համաձայն, ապա առաջացած 

անձնական շահի վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական 

միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  ընդունելի 

մակարդակ: Հետևաբար, աուդիտի թիմի անդամը կամ նրա ընտանիքի անմիջական 

անդամները,  կամ ընկերությունը իրավունք չունեն ընդունել նման վարկ կամ 

երաշխիք:  

290.118. Եթե ընկերությանը բանկ կամ համանման հատատություն հանդիսացող աուդիտի 

հաճախորդի կողմից տրամադրված վարկը տրվել է սովորական վարկավորման 

ընթացակարգերի և պայմանների համաձայն, կարող է հնարավոր լինել կիրառել 

նախազգուշական միջոցներ այդ վտանգը ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Նման նախազգուշական միջոցի օրինակ կարող է լինել այն, որ աշխատանքը 

վերանայվի ընկերությունների ցանցի անդամ ընկերություններից մեկի 

որակավորված հաշվապահի կողմից, որը չի ներգրավված աուդիտում և չի ստացել 

նման վարկ: 

290.119. Աուդիտի թիմի անդամին կամ նրա ընտանիքի անմիջական անդամին, բանկ կամ 

համանման հատատություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդի կողմից 

տրամադրված վարկը կամ վարկի երաշխիքը չի ստեղծում անկախության վտանգ, 

եթե նման վարկըտրվել է սովորական վարկավորման ընթացակարգերի և 

պայմանների համաձայն: Նման վարկի օրինակներ են՝ անշարժ գույքի վարկը, 

բանկային օվերդրաֆտները, ավտովարկը և վարկային քարտի մնացորդները:  

290.120. Եթե աուդիտի թիմի անդամը կամ նրա ընտանիքի անմիջական անդամը, կամ 

ընկերությունը բանկ կամ համանման հատատություն չհանդիսացող աուդիտի 

հաճախորդի կողմից ստանում է վարկ, կամ ունի փոխառության երաշխիք, ապա 

առաջացած անձնական շահի վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ 

նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  

ընդունելի մակարդակ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վարկը կամ երաշխիքը 
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էական չեն (ա) ընկերության կամ աուդիտի թիմի անդամի և նրա ընտանիքի 

անմիջական անդամի համար և (բ) հաճախորդի համար: 

290.121. Նման կերպով, եթե ընկերությունը կամ աուդիտի թիմի անդամը կամ նրա 

ընտանիքի անմիջական անդամը, կամ ընկերությունը աուդիտի հաճախորդին 

տրամադրում են վարկ կամ վարկային երաշխիք, ապա առաջացած անձնական 

շահի վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական միջոցներով 

հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ, 

բացառությամբ այն դեպքի, երբ վարկը կամ երաշխիքը էական չեն (ա) ընկերության 

կամ աուդիտի թիմի անդամի և նրա ընտանիքի անմիջական անդամի համար և (բ) 

հաճախորդի համար: 

290.122. Եթե ընկերությունը, կամ աուդիտի թիմի անդամը կամ նրա ընտանիքի անմիջական 

անդամը, ունեն ավանդ կամ բրոքերային հաշիվ բանկ կամ համանման 

հատատություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդի մոտ, անկախության վտանգ չի 

առաջանա, եթե նման ավանդը կամ հաշիվը պահվում են սովորական առևտրային 

պայմաններով: 

Գործնական հարաբերություններ 

290.123. Սերտ գործնական հարաբերությունն ընկերության, կամ աուդիտի թիմի անդամի 

կամ նրա ընտանիքի անմիջական անդամի և աուդիտի հաճախորդի կամ նրա 

ղեկավարության միջև առաջանում է առևտրային հարաբերությունների կամ 

ընդհանուր ֆինանսական շահի դեպքում, և կարող է ստեղծել անձնական շահի կամ 

ահաբեկման վտանգ: Նման հարաբերություների օրինակներ են՝ 

 Ֆինանսական շահ կամ համատեղ ձեռնարկում ունենալը հաճախորդի, նրա 

վերահսկիչ սեձականատիրոջ, տնօրենի, պաշտոնատար անձի, կամ 

հաճախորդի համար ավագ ղեկավարության դերունեցող անձի հետ:  

 ընկերության մեկ կամ մի քանի ապրանքները և ծառայությունները հաճախորդի 

մեկ կամ մի քանի ծառայությունների կամ ապրանքների հետ համատեղելու և 

այդ փաթեթը երկու կողմերի անունից վաճառելու պայմանավորվածությունը, 

 Առաքման կամ շուկայավարման այնպիսի պայմանավորվածությունները, ըստ 

որոնց ընկերությունը առաքում կամ շուկա է հանում հաճախորդի ապրանքները 

կամ ծառայություննները, կամ հաճախորդը առաքում կամ շուկա է հանում 

ընկերության ապրանքները կամ ծառայություննները: 

Բացի այն դեպքերից, երբ ֆինանսական շահը էական չէ, և գործնական 

հարաբերությունները նշանակալի չեն ընկերության և հաճախորդի կամ նրա 

ղեկավարության համար, առաջացած վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ 

նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  

ընդունելի մակարդակ: Հետևաբար, բացի այն դեպքերից, երբ ֆինանսական շահը 
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էական չէ և գործնական հարաբերությունները նշանակալի չեն, նման գործնական 

հարաբերությունները չպետք է ստեղծվեն կամ պետք է նվազեցվեն ոչ նշանակալի 

մակարդակի, կամ դադարեցվեն:  

Աուդիտի թիմի անդամի դեպքում,բացի այն դեպքերից, երբ ֆինանսական շահը 

էական չէ, և գործնական հարաբերությունները նշանակալի չեն տվյալ աուդիտի 

թիմի անդամի համար համար, տվյալ անդամը պետք է հեռացվի աուդիտի թիմից: 

Եթե գործնական հարաբերությունները աուդիտի թիմի անդամի ընտանիքի 

անմիջական անդամի և աուդիտի հաճախորդի կամ նրա ղեկավարության միջև է, 

ապա ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և կիրառվեն 

նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը վերացնելու կամ այն ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու համար:  

290.124. Գործնական հարաբերությունները, որոնք իրենցից ներկայացնում են ընկերության, 

կամ աուդիտի թիմի անդամի կամ այդ անձի ընտանիքի անմիջական անդամի 

կողմից փակ բաժնետիրական ընկերությունում ունեցած շահ այն դեպքում, երբ 

աուդիտի հաճախորդը կամ նրա տնօրենը կամ պաշտոնատար անձը կամ նրանց 

խումբը նույնպես ունեն շահ այդ ընկերությունում, չի ստեղծում անվտանգության 

վտանգ, եթե. 

(a) գործնական հարաբերությունը նշանակալի չէ ընկերության, կամ աուդիտի 

թիմի անդամի կամ նրա ընտանիքի անմիջական անդամի և հաճախորդի 

համար 

(b) ֆինանսական շահը էական չէ ներդրողների կամ ներդրողների խմբի համար, և 

(c) ֆինանսական շահը ներդրողներին կամ ներդրողների խմբին չի տալիս փակ 

բաժնետիրական ընկերության վերհահսկողության հնարավորություն: 

290.125.  Ընկերության, կամ աուդիտի թիմի անդամի կամ այդ անձի ընտանիքի անմիջական 

անդամի կողմից ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը աուդիտի 

հաճախորդից որպես կանոն չի ստեղծում անկախության վտանգ, եթե գործարքը 

կատարվել է սովորական գործարար պրակտիկայի շրջանակներում, պարզած ձեռքի 

հեռավորությամբ:  Այնուամենայնիվ, նման գործարքները կարող են այնպիսի 

բնույթի կամ ծավալի լինել, որ ստեղծեն անձնական շահի վտանգ: Ցանկացած 

վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ անհրաժեշտության 

կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը վերացնելու կամ այն 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման նախազգուշական միջոցները 

ներառում են՝  

 Գործարքի վերացումը կամ դրա ծավալի կրճատումը, 

 Անձի հեռացումը աուդիտի թիմից: 
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Ընտանեկան և անձնական հարաբերություններ 

290.126. Ընտանեկան և անձնական հարաբերությունները աուդիտի թիմի անդամի և 

աուդիտի հաճախորդի տնօրենի կամ պաշտոնյայի կամ որոշ աշխատակիցների 

միջև (կախված նրանց դերից) կարող է ստեղծել անձնական շահի, մերձավորության 

կամ ահաբեկման վտանգ: Ցանկացած վտանգի առկայությունըև նշանակալիությունը 

կախված կլինի մի շարք գործոններից, այդ թվում տվյալ անձի՝ աուդիտի թիմում 

ունեցած պարտականություններից, հաճախորդի ընտանիքի անդամի կամ այլ անձի 

դերից և նման հարաբերությունների սերտությունից:  

290.127. Եթե աուդիտի թիմի անդամի անմիջական ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝ 

(a) աուդիտի հաճախորդի տնօրեն կամ պաշտոնյա, կամ 

(b) այնպիսի աշխատակից, որի պաշտոնը ենթադրում է նշանակալի 

ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ 

ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց գծով 

ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք, 

Կամ եղել է նման պաշտոնում այն ժամանակաընթացքում, որին վերաբերում են 

աուդիտորական աշխատանքները կամ ֆինանսական հաշվետվությունները, 

անկախության վտանգը կարող է նվազեցվել ընդունելի մակարդակի միայն այդ 

անձին աուդիտի թիմից հեռացնելու միջոցով: Հարաբերության սերտությունն 

այնպիսին է, որ որևէ այլ նախազգուշական միջոց կիրառելով այն հնարավոր չի 

լինի նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ: Համապատասխանաբար, որևէ անձ, 

որն ունի նման հարաբերություն, չի կարող հանդիսանալ աուդիտի թիմի անդամ:  

290.128. Անվտանգության վտանգներ առաջանում են այն դեպքում, երբ աուդիտի թիմի 

անդամի ընտանիքի անմիջական անդամը այնպիսի պաշտոնում է, որը նշանակալի 

ազդեցություն ունի հաճախորդի ֆինանսական դրության, ֆինանսական 

արդյունքների կամ դրամական հոսքերի վրա: Վտանգի նշանակալիությունը 

պայմանավորված կլինի այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ 

 Ընտանիքի անմիջական անդամի զբաղեցրած պաշտոնը, և 

 Աուդիտի թիմում տվյալ մասնագետի դերը: 

Վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ անհրաժեշտության 

կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը վերացնելու կամ այն 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար:Նման նախազգուշական միջոցները 

ներառում են՝  

 Տվյալ անձի հեռացումն աուդիտի թիմից, 

 Աուդիտի թիմի պարտականությունների այնպիսի բաշխում, որ տվյալ 
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մասնագետը չզբաղվի այն խնդիրներով, որոնք գտնվում են ընտանիքի 

անմիջական անդամի պատասխանատվության ներքո:  

290.129. Անվտանգության վտանգներն առաջանում են այն դեպքում, երբ աուդիտի թիմի 

անդամի ընտանիքի մերձավոր անդամը հանդիսանում է 

(a) աուդիտի հաճախորդի տնօրեն կամ պաշտոնյա, կամ 

(b) այնպիսի աշխատակից, որի պաշտոնը ենթադրում է նշանակալի 

ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ 

ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց գծով 

ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք: 

Վտանգի նշանակալիությունը պայմանավորված կլինի այնպիսի գործոններով, 

ինչպիսիք են՝ 

 Աուդիտի թիմի անդամի և ընտանիքի մերձավոր անդամի 

փոխհարաբերությունների էությունը 

 Ընտանիքի մերձավոր անդամի զբաղեցրած պաշտոնը, և 

 Աուդիտի թիմում տվյալ մասնագետի դերը: 

Վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ անհրաժեշտության 

կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը վերացնելու կամ այն 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման նախազգուշական միջոցները 

ներառում են՝  

 Տվյալ անձի հեռացումն աուդիտի թիմից 

 Աուդիտի թիմի պարտականությունների այնպիսի բաշխում, որ տվյալ 

մասնագետը չզբաղվի այն խնդիրներով, որոնք գտնվում են ընտանիքի 

մերձավոր անդամի պատասխանատվության ներքո:  

290.130. Անվտանգության վտանգներ առաջանում են այն դեպքում, երբ աուդիտի թիմի 

անդամը սերտ հարաբերություններ ունի այն անձի հետ, որը չի հանդիսանում 

ընտանիքի անմիջական կամ մերձավոր անդամ, սակայն հանդիսանում է տնօրեն, 

կամ պաշտոնյա կամ  այնպիսի աշխատակից, որի դիրքը ենթադրում է նշանակալի 

ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց գծով ընկերությունը պետք է 

արտահայտի կարծիք: Աուդիտի թիմի անդամը, որն ունի նման հարաբերություններ, 

պետք է գործի ընկերության քաղաքականությունների և ընթացակարգերի 

համաձայն: Վտանգի նշանակալիությունը կախված կլինի այնպիսի 

հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝ 

 Տվյալ անձի և աուդիտի թիմի անդամի փոխհարաբերությունների էությունը, 
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 Տվյալ անձի զբաղեցրած պաշտոնը հաճախորդի մոտ, և 

 Աուդիտի թիմում տվյալ մասնագետի դերը: 

Վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ անհրաժեշտության 

կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը վերացնելու կամ այն 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար:Նման նախազգուշական միջոցները 

ներառում են՝  

 Տվյալ անձի դուրս գալը աուդիտի թիմից 

 Աուդիտի թիմի պարտականությունների այնպիսի բաշխում, որ տվյալ 

մասնագետը չզբաղվի այն խնդիրներով, որոնք գտնվում են այն անձի 

պատախսանատվության ներքո, որի հետ մասնագետն ունի սերտ 

հարաբերություններ: 

290.131. Անձնական շահի, մերձավորության կամ ահաբեկման  վտանգներ կարող են 

առաջանալ այն դեպքում, եթե առկա են անձնական կամ ընտանեկան 

հարաբերություններ (ա) աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող ընկեության 

գործընկերոջ կամ աշխատակցի և (բ) աուդիտի հաճախորդի տնօրենի կամ 

պաշտոնյայի  կամ այն անձի միջև, որի դիրքը ենթադրում է նշանակալի 

ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց գծով ընկերությունը պետք է 

արտահայտի կարծիք: Ընկերության գործընկերները և աշխատակիցները, որոնց 

հայտնի են դարձել նման հարաբերությունները, պետք է գործեն ընկերության 

քաղաքականությունների և ընթացակարգերի համաձայն: Ցանկացած վտանգի 

առկայությունը և նշանակալիությունը կախված կլինի այնպիսի հանգամանքներից, 

ինչպիսիք են՝ 

 Ընկերության գործընկերների և աշխատակիցների և հաճախորդի տնօրենի, 

պաշտոնյայի կամ աշխատակցի փոխհարաբերությունների էությունը, 

 Ընկերության գործընկերների կամ աշխատակիցների շփումը աուդիտի թիմի 

հետ, 

 Գործընկերոջ  կամ աշխատակցի զբաղեցրած պաշտոնը ընկերությունում, 

 Աուդիտի թիմում տվյալ անձի զբաղեցրած պաշտոնը: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ 

անհրաժեշտության կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար:Նման 

նախազգուշական միջոցները ներառում են՝  

 Գործընկերոջ  և աշխատակցի պարտականությունների այնպիսի բաշխում, որ 
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կրճատվի ցանկացած հնարավոր ազդեցություն աուդիտի աշխատանքների 

վրա, կամ 

 Որակավորված հաշվապահի կողմից կատարված աուդիտորական 

աշխատանքների վերանայում: 

Աշխատանքը աուդիտի հաճախորդի մոտ  

290.132. Մերձավորության կամ ահաբեկման վտանգ կարող է առաջանալ, եթե աուդիտի 

հաճախորդի տնօրենը կամ պաշտոնյան, կամ աշխատակիցը, որի պաշտոնը 

ենթադրում է նշանակալի ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական 

գրառումների կամ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց 

գծով ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք, հանդիսացել է աուդիտի թիմի 

անդամ կամ ընկերության գործընկեր: 

290.133. Եթե աուդիտի թիմի նախկին անդամը կամ ընկերության գործընկերը աշխատանքի է 

անցել աուդիտի հաճախորդի մոտ նման պաշտոնում, և նշանակալի կապեր են 

շարունակվում պահպանվել ընկերության և տվյալ անձի միջև, ապա առաջացած 

վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական միջոցներով 

հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ: 

Հետևաբար, անկախությունը կհամարվի խաթարված, եթե աուդիտի թիմի նախկին 

անդամը կամ կամ ընկերության գործընկերը աշխատանքի է անցել աուդիտի 

հաճախորդի մոտ որպես տնօրեն կամ պաշտոնյա, կամ այնպիսի աշխատակից, որի 

դիրքը ենթադրում է նշանակալի ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական 

գրառումների կամ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց 

գծով ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք, բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ՝ 

(a) այդ անձը չունի ընկերության արտոնություններից օգտվելու կամ վճարումներ 

ստանալու իրավունք, բացի  նախասահմանված ֆիքսված 

պայմանավորվածություններից, և տվյալ անձի ստանալիք գումարները 

էական չեն ընկերության համար, 

(b) այդ անձը չի շարունակում մասնակցել կամ տպավորություն չի ստեղծվում, 

որ մասնակցում է ընկերության գործունեությանը կամ մասնագիտական 

գործողություններին:  

290.134. Եթե աուդիտի թիմի նախկին անդամը կամ ընկերության գործընկերը աշխատանքի է 

անցել աուդիտի հաճախորդի մոտ նման պաշտոնում, և նշանակալի կապ չի 

շարունակում պահպանվել ընկերության և տվյալ անձի միջև, ապա 

մերձավորության կամ ահաբեկման վտանգի առաջացումը կախված կլինի այնպիսի 

գործոններից, ինչպիսիք են՝ 

 հաճախորդի մոտ տվյալ անձի զբաղեցրած պաշտոնը, 
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 տվյալ անձի՝  աուդիտի թիմում ունենալիք ներգրավվածությունը,  

 տվյալ անձի՝ աուդիտի թիմի անդամ կամ ընկերության գործընկեր 

հանդիսանալու տևողությունը, 

 տվյալ անձի՝ աուդիտի թիմում կամ ընկերություն զբաղեցրած նախկին 

պաշտոնը, օրինակ՝ արդյոք տվյալ անձը պատասխանատու է եղել հաճախորդի 

կամ նրա կորպորատիվ կառավարում իրականացնողների հետ կանոնավոր 

կապ պահպանելու համար: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ 

անհրաժեշտության կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար:Նման 

նախազգուշական միջոցները ներառում են՝  

 աուդիտի պլանի փոփոխում 

 աուդիտի թիմում այնպիսի անձանց նշանակում, որոնք բավականաչափ փորձ 

ունեն այն անձի առնչությամբ, որը աշխատանքի է անցել աուդիտի հաճախորդի 

մոտ, կամ 

 որակավորված հաշվապահի կողմից աուդիտի թիմի նախկին անդամի 

կատարած աշխատանքի վերանայում: 

290.135. Եթե աուդիտի թիմի նախկին անդամը կամ ընկերության գործընկերը աշխատանքի է 

անցել աուդիտի հաճախորդի մոտ նման պաշտոնում, և տվյալ կազմակերպությունը 

հետագայում դառնում է ընկերության աուդիտի հաճախորդ, անկախության 

ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ 

անհրաժեշտության կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

290.136. Անձնական վտանգի շահ առաջանում է այն դեպքում, երբ աուդիտի թիմի անդամը 

մասնակցում է աուդիտորական աշխատանքներին՝ տեղյակ լինելով, որ աուդիտի 

թիմի անդամը աշխատանքի է անցնելու կամ կարող է աշխատանքի անցնել 

աուդիտի հաճախորդի մոտ: Ընկերության քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

աուդիտի թիմի անդամներից պահանջում են ծանուցել ընկերությանը նախքան 

աուդիտի հաճախորդի հետ աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ 

բանակցություններ վարելը: Նման ծանուցում ստանալուց հետո, վտանգի 

նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ 

նման վտանգը վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ: 

Նման նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 տվյալ անձի հեռացումը աուդիտի թիմից 

 տվյալ անձի՝ աուդիտի թիմում գտնվելու ընթացքում կատարած նշանակալի 
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դատողությունների վերանայում: 

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.137. Մերձավորության կամ ահաբեկման վտանգներ առաջանում են այն դեպքում, երբ 

աուդիտի հիմնական գործընկերը աուդիտի հաճախորդի մոտ աշխատանքի է 

անցնում որպես՝ 

(a) կազմակերպության տնօրեն կամ պաշտոնյա 

(b) այնպիսի աշխատակից, որի պաշտոնը ենթադրում է նշանակալի 

ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ 

ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց գծով 

ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք: 

Անկախությունը կհամարվի խաթարված բացառությամբ այն դեպքի, երբ 

գործընկերը դադարել է հանդես գալ որպես աուդիտի հիմնական գործընկեր, ինչից 

հետո հանրային ընկերությունը թողարկել է աուդիտ արված ֆինանսական 

հաշվետվությունները ոչ պակաս քան 1 տարի ժամանակաշրջանի համար և տվյալ 

գործընկերը չի հանդիսացել աուդիտի թիմի անդամ տվյալ ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտի գծով: 

290.138. Ահաբեկման վտանգն առաջանում է այն դեպքում, երբ անձը, որը հանդիսացել է 

ընկերության ավագ կամ ղեկավար գործընկեր (գլխավոր գործադիր տնօրեն կամ 

համարժեք պաշտոնյա) աշխատանքի է անցնում հանրային ընկերություն 

հանդիսացող աուդիտի հաճախորդի մոտ՝ 

(a) որպես այնպիսի աշխատակից, որի պաշտոնը ենթադրում է նշանակալի 

ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ 

ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց գծով 

ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք, 

(b) որպես կազմակերպության տնօրեն կամ պաշտոնյա: 

Անկախությունը կհամարվի խաթարված բացի այն դեպքից,  երբ տվյալ անձի՝ 

ընկերությունում ավագ կամ ղեկավար գործընկեր (գլխավոր գործադիր տնօրեն 

կամ համարժեք պաշտոնյա) հանդես գալուց հետո անցել է տասներկու ամիս:  

290.139. Անկախությունը չի համարվում խաթարված, եթե գործարար միավորման 

արդյունքում նախկին հիմնական աուդիտի գործընկերը կամ ընկերության նախկին 

ավագ կամ ղեկավար գործընկերը զբաղեցնում է պարբերություներ 290.137 և 290.138-

ում նկարագրված պաշտոնները, և  

(a) տվյալ պաշտոնը չի ստանձնվել՝ առաջիկա գործարար միավորման 

հեռանկարը հաշվի առնելով, 
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(b) ֆիքսված նախասահմանված պայմանավորվածությունններից բացի բոլոր այլ 

տեսակի արտոնությունները կամ վճարները, որոնք գործընկերջը ենթակա էին 

վճարման ընկերության կողմից, ամբողջությամբ վճարվել են,և գործընկերոջը 

վճարման ենթակա մնացող գումարն էական չէ ընկերության համար, 

(c) նախկին գործընկերը  չի շարունակում մասնակցել կամ տպավորություն չի 

ստեղծվում, որ մասնակցում է  ընկերության գործնական կամ 

մասնագիտական գործունեությանը և 

(d) նախորդ գործընկերոջ կողմից աուդիտի հաճախորդի մոտ զբաղեցրած 

պաշտոնը քննարկվել է կորպորատիվ կառավարում իրականացնող անձանց 

հետ: 

Աշխատակիցների ժամանակավոր նշանակումներ 

290.140. Ընկերության կողմից աշխատակիցների տրամադրումն աուդիտի հաճախորդին 

կարող է ստեղծել ինքնավերանայման վտանգ: Նման օժանդակություն կարող է 

տրամադրվել, սակայն միայն կարճ ժամանակահատվածի համար, և ընկերության 

աշխատակազմը չի կարող՝ 

(a) ներգրավվել սույն բաժնով չթույլատրվող հավաստիացում չպահանջող 

ծառայությունների մատուցման աշխատանքներում, 

(b) ստանձնել ղեկավար պարտականություններ: 

Բոլոր դեպքերում, աուդիտի հաճախորդը պետք է պատասխանատու լինի փոխառու 

անձնակազմի գործողությունների ուղղորդման և վերահսկման համար: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի, և ըստ անհրաժեշտության, 

կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը վերացնելու կամ այն ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու համար: Նման նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 փոխառու անձնակազմի կողմից կատարված աշխատանքների լրացուցիչ 

վերանայում, 

 փոխառու անձնակազմի չներգրավելը աուդիտորական աշխատանքների այն 

գործառույթների կամ գործողությունների մասով, որոնցում տվյալ աշխատակիցը 

ներգրավված է եղել աշխատակիցների ժամանակավոր տրամադրման ընթացքում, 

կամ 

 փոխառու անձնակազմի չներգրավելը աուդիտի թիմում: 

Աուդիտի հաճախորդի մոտ վերջին շրջանում կատարած աշխատանքը 

290.141. Անձնական շահի, ինքնավերանայման կամ մերձավորության վտանգ կարող է 

առաջանալ այն դեպքում, երբ աուդիտի թիմի անդամը աշխատել է աուդիտի 
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հաճախորդի մոտ որպես տնօրեն, պաշտոնյա կամ աշխատակից:  Դա տեղի կունենա 

այն դեպքում, օրինակ, եթե աուդիտի թիմի անդամը ստիպված լինի գնահատել 

ֆինանսական հաշվետվությունների այն տարրերը, որոնց գծով աուդիտի թիմի 

անդամը պատրաստել է հաշվապահական գրառումներ հաճախորդի մոտ 

աշխատելու ընթացքում: 

290.142. Եթե աուդիտորական հաշվետվության ժամանակահատվածին վերաբերող 

ժամանակաընթացքում աուդիտի թիմի անդամն աշխատել է, որպես աուդիտի 

հաճախորդի տնօրեն կամ պաշտոնյա, կամ հանդիսացել է այնպիսի աշխատակից, 

որի դիրքը ենթադրում է նշանակալի ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական 

գրառումների կամ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց 

գծով ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք, վտանգը կլինի այնքան 

նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը 

նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ: Հետևաբար, նման անձինք չպետք է 

նշանակվեն աուդիտի թիմում: 

290.143. Անձնական շահի, ինքնավերանայման կամ մերձավորության վտանգ կարող է 

առաջանալ այն դեպքում, երբ աուդիտորական հաշվետվությանը վերաբերող 

ժամանակահատվածում աուդիտի թիմի անդամը աշխատել է աուդիտի հաճախորդի 

մոտ որպես տնօրեն, պաշտոնյա կամ աշխատակից, որի դիրքը ենթադրում է 

նշանակալի ազդեցություն հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ 

ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման վրա, որոնց գծով 

ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք: Մասնավորապես, նման վտանգ 

կառաջանա այն դեպքում, երբ նախորդ ժամանակահատվածում տվյալ անձի կողմից 

աուդիտի հաճախորդի մոտ աշխատելու ընթացքում ընդունված որոշումը կամ 

կատարած աշխատանքը պետք է գնահատվի ընթացիկ ժամանակահատվածում 

որպես ընթացիկ աուդիտորական աշխատանքների մաս: Ցանկացած վտանգի 

առկայությունը և էականությունը կախված կլինեն այնպիսի հանգամանքներից, 

ինչպիսիք են՝ 

 տվյալ անձի՝ աուդիտի հաճախորդի մոտ զբաղեցրած պաշտոնը, 

 աուդիտի հաճախորդի հետ աշխատանքային հարաբերությունները 

դադարեցնելուց հետո անցած ժամանակահատվածը, 

 աուդիտի թիմում տվյալ անձի դերը: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և, ըստ 

անհրաժեշտության, կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցների օրինակ կարող է հանդիսանալ տվյալ անձի կողմից 

աուդիտի թիմի անդամ հանդիսանալու ընթացքում կատարած աշխատանքի 

վերանայումը:  
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Աշխատանք աուդիտի հաճախորդի մոտ որպես տնօրեն կամ պաշտոնյա  

290.144. Եթե աուդիտորական ընկերության գործընկերը կամ աշխատակիցը հանդես է գալիս 

որպես աուդիտի հաճախորդի տնօրեն կամ պաշտոնյա, առաջացած 

ինքնավերանայման և անձնական շահի վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ 

նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև 

ընդունելի մակարդակ: Համապատասխանաբար, որևէ գործընկեր, կամ 

աշխատակից չի կարող հանդես գալ որպես աուդիտի հաճախորդի տնօրեն կամ 

պաշտոնյա: 

290.145. Ընկերության քարտուղարի պաշտոնը տարբեր պետություններում ունի տարբեր 

նշանակություն: Պարտականությունները կարող են տարբեր լինել՝ սկսած 

վարչական պարտականություններից, ինչպիսիք են անձնակազմի կառավարումը և 

ընկերության գրանցամատյանների վարումը, մինչև այնպիսի 

պարտականություններ, որոնք ենթադրում են կանոնակարգային պահանջների հետ 

ընկերության համապատասխանության ապահովում և կորպորատիվ կառավաման 

խնդիրներով խորհրդատվություն: Որպես կանոն, այս պաշտոնը դիտարկվում է 

որպես կազմակերպության հետ սերտորեն փոխկապակցվածություն ենթադրող 

պաշտոն: 

290.146. Եթե ընկերության գործընկերը կամ աշխատակիցը աուդիտի հաճախորդի մոտ 

հանդես է գալիս որպես կորպորատիվ քարտուղար, առաջացող ինքնավերանայման 

և պաշտպանության վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական 

միջոցներով հնարավոր չի լինի այդ վտանգը նվազեցնել մինչև  ընդունելի 

մակարդակ: Չնայած պարբերություն  290.144-ի պահանջներին, եթե նման 

գործունեությունը հստակ թույլատրված է տեղական օրենսդրությամբ, 

մասնագիտական կանոններով կամ գործարար պրակտիկայով, և պայմանով, որ 

բոլոր համապատասխան որոշումները կընդունվեն ղեկավարության կողմից, ապա 

նման պարտականությունները և գործունեությունը պետք է սահմանափակվեն 

առօրյա վարչական պարտականություններով, մասնավորապես, 

արձանագրությունների կազմմամբ, և  տեղական օրենսդրությամբ պահանջվող 

հաշվետվությունների պատրաստմամբ: Այդ հանգամանքներում, ցանկացած 

վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի, և ըստ անհրաժեշտության 

կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ նման վտանգը վերացնելու կամ այն 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար:  

290.147. Կազմակերպության քարտուղարական գործառույթի իրականացմանն ուղղված 

առօրյա վարչական աշխատանքները, կամ ընկերության քարտուղարական կամ 

վարչարարական գործառույթների մասով խորհրդատվության տրամադրումը 

որպես կանոն չի ստեղծում անկախության վտանգներ, պայմանով, որ հաճախորդի 

ղեկավարությունն է ընդունում բոլոր համապատասխան որոշումները: 

Ավագ պաշտոնատար անձանց երկարատև փոխհարաբերությունները (այդ թվում 
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գործընկերների փոփոխման ձևով) աուդիտի հաճախորդի հետ: 

Ընդհանուր դրույթներ 

290.148. Մերձավորության և անձնական շահի վտանգներն առաջանում են այն դեպքում, երբ 

միևնույն ավագ անձնակազմը երկարատևորեն ներգրավվում է միևնույն 

աուդիտորական աշխատանքներում: Նման վտանգի էականությունը կախված է 

այնպիսի հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝ 

 ինչ տևողությամբ է տվյալ անձը հանդիսացել աուդիտի թիմի անդամ, 

 տվյալ անձի դերը աուդիտի թիմում, 

 ընկերության կառուցվածքը, 

 աուդիտորական աշխատանքի բնույթը, 

 արդյոք տեղի է ունեցել հաճախորդի ղեկավարության փոփոխություն, և 

 արդյոք փոփոխվել է հաճախորդի հաշվապահական հաշվառման և 

հաշվետվականության խնդիրների բնույթը կամ բարդությունը: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ 

անհրաժեշտության կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ նման վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ են 

 աուդիտի թիմի ավագ անձնակազմի փոփոխում, 

 աուդիտի թիմի ավագ անձնակազմի կատարած աշխատանքի վերանայում 

որակավորված հաշվապահի կողմից, որը չի հանդիսանում աուդիտի թիմի 

անդամ, կամ 

 աշխատանքների որակի կանոնավոր արտաքին և ներքին վերանայումներ: 

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.149. Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդի մոտ միևնույն 

հիմնական գործընկերը չի կարող այդ դերում հանդես գալ ավելի քան յոթ տարի 

ժամկետով: Այդ ժամանակահատվածից հետո տվյալ անձը երկու տարի շարունակ չի 

կարող տվյալ հաճախորդի մոտ հանդես գալ որպես աուդիտի թիմի անդամ կամ 

աուդիտի հիմնական գործընկեր: Այդ ժամանակահատվածում տվյալ անձը չպետք է 

մասնակցի կազմակերպության աուդիտորական աշխատանքներին, իրականացնի 

աշխատանքների որակի վերահսկողություն, աշխատանքային խմբին կամ 

հաճախորդին խորհրդատվություն տրամադրի տեխնիկական կամ ոլորտին 
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առնչվող խնդիրների, գործարքների կամ իրադարձությունների վերաբերյալ, կամ 

որևէ այլ կերպ ուղղակիորեն ազդի աշխատանքների արդյունքի վրա: 

290.150. Չնայած 290.149 պարբերության պահանջներին, հիմնական աուդիտի 

գործընկերները, որոնք առանձնահատուկ կարևորություն ունեն աուդիտի որակի 

ապահովման առումով, կարող են, աուդիտորական ընկերության 

վերահսկողությունից դուրս գտնվող բացառիկ հանգամանքների բերումով, ևս մեկ 

լրացուցիչ տարի հանդես գալ աուդիտի թիմում, պայմանով, որ անկախության 

վտանգները հնարավոր է վերացնել կամ նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ՝  

կիրառելով նախազգուշական միջոցներ: Օրինակ՝ աուդիտի հիմնական գործընկերը 

կարող է մնալ աուդիտի թիմում ևս մեկ լրացուցիչ տարի, այնպիսի իրավիճակում, 

երբ, անկանխատեսելի հանգամանքների բերումով պահանջվող գործընկերոջ 

փոփոխությունը անհնար է եղել, մասնավորապես նախատեսված գործընկերոջ լուրջ 

հիվանդության բերումով: 

290.151. Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդի հետ երկարատև 

փոխհարաբերությունը ստեղծում է մերձավորության կամ անձնական շահի վտանգ: 

Վտանգի էականությունը կախված կլինի այնպիսի հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝ 

 այն ժամանակահատվածը որի ընթացքում տվյալ աուդիտի գործընկերը 

փոխհարաբերություններ է ունեցել աուդիտի հաճախորդի հետ, 

 տվյալ անձի դերը,եթե այդպիսին կա, աուդիտի թիմում, և 

 տվյալ անձի և հաճախորդի ղեկավարության  և կորպորատիվ կառավարում 

իրականացնող անձանց հետ շփման բնույթը, հաճախականությունը և չափը: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ 

անհրաժեշտության կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ նման վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ են ՝ 

 տվյալ գործընկերոջ հեռացումը աուդիտի թիմից կամ այլ կերպ տվյալ 

գործընկերոջ և աուդիտի հաճախորդի հետ հարաբերությունների 

դադարեցումը, կամ 

 աշխատանքների որակի կանոնավոր արտաքին և ներքին վերանայումները: 

290.152. Երբ աուդիտի հաճախորդը դառնում է հանրային ընկերություն, աուդիտի 

գործընկերոջ փոփոխման ժամկետը դիտարկելիս հաշվի է առնվում նախքան այդ 

հաճախորդի հանրային ընկերություն դառնալը տվյալ անձի՝ աուդիտի հաճախորդի 

հետ որպես աուդիտի հիմնական գործընկեր աշխատած լինելու տևողությունը: Եթե 

տվյալ անձը նախքան աուդիտի հաճախորդի՝ հանրային ընկերություն դառնալը 

վերջինիս հետ որպես աուդիտի հիմնական գործընկեր աշխատել է հինգ տարի կամ 

պակաս, ապա աուդիտի գործընկերը կարող է նախքան փոխարինումը շարունակել 
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հանդես գալ որպես այդ հաճախորդի սպասարկման հիմնական գործընկեր յոթ 

տարի ժամկետով՝ հանած մինչև այդ արդեն իսկ աշխատած ժամանակահատվածը: 

Եթե տվյալ անձը նախքան աուդիտի հաճախորդի՝ հանրային ընկերություն դառնալը 

վերջինիս հետ որպես աուդիտի հիմնական գործընկեր աշխատել է վեց տարի կամ 

ավելի, ապա աուդիտի գործընկերը կարող է նախքան փոխարինումը շարունակել 

հանդես գալ որպես այդ հաճախորդի սպասարկման գծով հիմնական գործընկեր՝ 

առավելագույնը ևս երկու տարի ժամկետով: 

290.153. Եթե ընկերությունն ունի սահմանափակ թվով անձինք, որոնք տիրապետում են 

հանրային ընկերություն դարձած կազմակերպության աուդիտի հիմնական 

գործընկեր հանդես գալու համար անհրաժեշտ գիտելիքների և փորձի, աուդիտի 

գործընկերոջ փոխարինումը կարող է հնարավոր չլինել որպես նախազգուշական 

միջոց: Եթե տվյալ երկրի անկախ կանոնակարգող մարմինը բացառություն է 

սահմանել նման հանգամանքներում աուդիտի գործընկերոջ փոխարինման 

վերաբերյալ, նման անձը կարող է շարունակել հանդես գալ որպես աուդիտի 

գործընկեր ավելի քան յոթ տարի ժամկետով համաձայն նման կանոնակարգի, 

պայմանով, որ անկախ կանոնակարգող մարմնի կողմից կսահմանվեն 

այլընտրանքային նախազգուշական միջոցներ, ինչպիսիք են կանոնավոր անկախ 

արտաքին վերանայումները: 

Աուդիտի հաճախորդին հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների 

մատուցումը 

290.154. Աուդիտորական ընկերությունները ավանդաբար իրենց աուդիտորական 

հաճախորդներին տրամադրում են իրենց փորձից և հմտություններից բխող մի շարք 

հավաստիացում չպահանջող ծառայություններ, սակայն հավաստիացում 

չպահանջող ծառայությունների տրամադրումը կարող է անկախության վտանգներ 

ստեղծել ընկերության կամ աուդիտի թիմի անդամների համար: Առաջացած 

վտանգները հիմնականում իրենցից ներկայացնում են ինքնավերանայման, 

անձնական շահի և քարոզչության վտանգներ: 

290.155. Բիզնեսի նոր զարգացումները, ֆինանսական շուկաների էվոլյուցիան և 

տեղեկատվական տեխոնոլոգիաներում տեղի ունեցած փոփոխությունների 

արդյունքում հնարավոր չէ կազմել հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների 

այն ամբողջական ցանկը, որոնք կարող են տրամադրվել աուդիտի հաճախորդին: 

Եթե այս բաժնում ներառված չէ առանձնահատուկ ուղեցույց հավաստիացում 

չպահանջող ծառայությունների գծով, ապա առանձին հանգամանքները 

գնահատելիս պետք է առաջնորդվել հայեցակարգային մոտեցմամբ: 

290.156. Աուդիտորական հաճախորդներին հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների 

տրամադրման աշխատանքներն ընդունելուց առաջ, անհրաժեշտ է որոշել, թե 

արդյոք նման ծառայությունը կստեղծի անկախության վտանգ: Ցանկացած 

հավաստիացում չպահանջող ծառայության ստեղծած վտանգի նշանակալիությունը 

գնահատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր այն վտանգները, որոնք աուդիտի 
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թիմը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ ստեղծվում են այլ հարակից հավաստիացում 

չպահանջող ծառայություններ տրամադրելիս: Եթե առաջացել է այնպիսի վտանգ, 

որը հնարավոր չէ նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ՝ կիրառելով 

նախազգուշական միջոցներ, ապա հավաստիացում չպահանջող ծառայությունը 

չպետք է տրամադրվի: 

290.157. Սույն բաժնով այլ հանգամանքներում արգելված հավաստիացում չպահանջող 

ծառայություններ կարող են տրամադրվել ընկերության կողմից աուդիտի 

հաճախորդի հետ կապակցված հետևյալ կազմակերպություններին՝ 

(a) աուդիտի հաճախորդ չհանդիսացող կազմակերպությանը, որը ուղղղակի կամ 

անուղղակի վերահսկողություն ունի աուդիտի հաճախորդի վրա 

(b) աուդիտի հաճախորդ չհանդիսացող կազմակերպությանը, որն ունի ուղղակի 

ֆինանսական շահ հաճախորդի մոտ, եթե նման կազմակերպությունը  

նշանակալի ազդեցություն ունի հաճախորդի վրա, և շահը հաճախորդի մոտ 

էական է տվյալ կազմակերպության համար, կամ 

(c) աուդիտի հաճախորդ չհանդիսացող կազմակերպությանը, որը գտնվում է 

աուդիտի հաճախորդի հետ համատեղ վերահսկողության ներքո, 

Եթե ողջամիտ կլինի եզրակացնել, որ (ա) այդ ծառայությունները չեն ստեղծում 

ինքնավերանայման վտանգ, քանի որ ծառայությունների արդյունքները չեն 

ենթարկվելու աուդիտի ընթացակարգերիև (բ) նման ծառայությունների 

արդյունքում առաջացող վտանգները վերացվում են կամ նվազեցվում են ընդունելի 

մակարդակի՝ նախազգուշական միջոցների կիրառմամբ: 

290.158. Աուդիտի հաճախորդ հանդիսացող կազմակերպությանը հավաստիացում 

չպահանջող ծառայությունների մատուցումը չի խաթարում ընկերության 

անկախությունը, երբ հաճախորդը դառնում է հանրային ընկերություն, այն դեպքում, 

եթե. 

(a) նախկինում մատուցված հավաստիացում չպահանջող ծառայությունները 

համապատասխանում են սույն բաժնի դրույթներին, որոնք վերաբերում են 

հանրային ընկերություն չհանդիսացող աուդիտի հաճախորդներին 

(b) հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներին տրամադրվող 

ծառայությունները, որոնք չեն թույլատրվում սույն բաժնով, դադարեցվում են 

տվյալ հաճախորդի՝ հանրային ընկերություն դառնալուց առաջ կամ առաջին իսկ 

հնարավորության դեպքում, և 

(c) ընկերությունը կիրառում է նախազգուշական միջոցներ անհրաժեշտության 

դեպքում, ծառայության արդյունքում առաջացող անկախության բոլոր տեսակի 

վտանգները վերացնելու կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 
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Ղեկավարության պատասխանատվությունը 

290.159. Ղեկավարության պատասխանատվությունները ներառում են կազմակերպության 

առաջնորդում և ուղղորդում, այդ թվում՝ մարդկային, ֆինանսական, ֆիզիկական և 

ոչ նյութական ռեսուրսների ձեռքբերման, գործարկման և վերահսկողության 

վերաբերյալ նշանակալի որոշումների կայացում: 

290.160. Տվյալ գործողության՝ ղեկավարության պատասխանատվություն հանդիսանալու 

փաստը կախված է հանգամանքներից և պահանջում է դատողության կիրառում: 

Ղեկավարության պատասխանատվություն համարվող գործողությունների 

օրինակներ են՝ 

 քաղաքականության և ռազմավարական ուղղության սահմանում, 

 աշխատակիցների ընդունում կամ ազատում, 

 կազմակերպության աշխատակիցների գործողությունների ուղղորդում և այդ 

գործողությունների համար պատասխանատվություն, 

 գործարքների հաստատում, 

 բանկային հաշիվների կամ ներդրումների վերահսկում կամ կառավարում, 

 աուդիտորական ընկերության կամ երրորդ անձանց կողմից ներկայացված 

առաջարկությունների ընդունման մասին որոշման կայացում, 

 հաշվետվողականություն այն անձանց հանդեպ, ովքեր գործում են 

կառավարման օղակներում գտնվող անձանց անունից,  

 կիրառելի ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համակարգի 

համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և 

արժանահավատ ներկայացման պատասխանատվություն, և 

 ներքին վերահսկողության մշակման, ներդրման և վարման 

պատասխանատվություն: 

290.161. Գործողությունները, որոնք առօրյա վարչարարական բնույթ ունեն, կամ վերաբերում 

են ոչ էական հարցերի, որպես կանոն չեն համարվում ղեկավարության 

պատասխանատվության մաս: Օրինակ՝ ղեկավարության կողմից հաստատված ոչ 

էական գործարքի կատարումը կամ տեղական օրենսդրությամբ պահանջվող 

հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետների վերահսկումը, ինչպես նաև 

աուդիտի հաճախորդին այդ ժամկետների մասին տեղեկացումը չեն համարվում 

ղեկավարության պատասխանատվության մաս: Ավելին, համաձայն պարագրաֆ 

290.162-ի՝ ղեկավարությանը խորհրդատվությունների և առաջարկությունների 

ներկայացումը՝ վերջինիս պարտականությունների կատարմանն օժանդակելու 

նպատակով չի նշանակում ղեկավարության պատասխանատվության ստանձնում: 

290.162. Աուդիտի հաճախորդին հավաստիացում չպահանջող ծառայություններ մատուցելիս 

ղեկավարության պատասխանատվություն ստանձնելու ռիսկից խուսափելու համար 

ընկերությունը պետք է համոզվի, որ ըստ պատշաճի ղեկավարության 

պատասխանատվություն հանդիսացող նշանակալի դատողությունների և 
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որոշումների կայացման համար պատասխանատու է ղեկավարությունը: 

Հաճախորդի ղեկավարությունը. 

 Նշանակում է մեկին, ով ունի համապատասխան հմտություններ, գիտելիք և 

փորձ՝ հաճախորդների որոշումների համար մշտապես պատասխանատու 

լինելու և ծառայությունները կանխատեսելու համար: Այդ անձը 

(նախընտրելի է ղեկավարության անդամ) պետք է հասկանա 

ծառայությունների, ինչպես նաև տվյալ հաճախորդի և ընկերության 

պատասխանատվության ստանձնման նպատակները, բնույթը և 

արդյունքները: Այնուամենայնիվ, պարտադիր չէ, որ այդ անձն ունենա փորձ 

ծառայությունների կատարման համար; 

 Վերահսկում է ծառայությունները և գնահատում է հաճախորդի համար 

կատարված ծառայությունների արդյունքներից բխող գործողությունների  

արդյունքների համապատասխանությունը; 

Ստանձնում է պատասխանատվություն ծառայությունների արդյունքներից բխող 

գործողությունների համար: 

 

Վարչական ծառայություններ 

290.163. Վարչական ծառայությունների մեջ ներառված է հաճախորդներին առօրյա կամ 

մեխանիկական աշխատանքներում օգնելը: Այսպիսի ծառայությունները քիչ 

պրոֆեսիոնալիզմ են պահանջում և գործավարական բնույթի են: Վարչական 

ծառայությունների մեջ ներառված են. տեքստերի մշակման ծառայությունները, 

հաճախորդի հաստատման համար վարչական կամ հայտարարագրերի 

պատրաստման ծառայությունները, դրանց մուտքագրումը, ինչպես նախանշված է 

հաճախորդի կողմից, տեղական օրենսդրությամբ պահանջվող հաշվետվությունների 

ներկայացման ժամկետների վերահսկումը, ինչպես նաև աուդիտի հաճախորդին այդ 

ժամկետների մասին տեղեկացումը: Այսպիսի ծառայությունների մատուցումը 

հիմնականում անկախությունը չի վտանգում: Այնուամենայնիվ, ցանկացած վտանգի 

կարևորությունը պետք է գնահատվի և միջոցներ ձեռնարկվեն՝ վտանգի վերացման 

նպատակով, կամ էլ դա պետք է հասցվի ընդունելի մակարդակի:  

Հաշվապահական գրանցումների և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում 

Ընդհանուր դրույթներ 

290.164. Ղեկավարությունը պատասխանատու է կիրառելի ֆինանսական 

հաշվետվությունների ներկայացման համակարգի համաձայն ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման և արժանահավատ ներկայացման համար: 

Այդ պատասխանատվությունը ներառում է՝ 
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 հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության սահմանում և այդ 

քաղաքականության համապատասխան հաշվապահական հաշվառման 

վարում, 

 մատյաններում գրառումների ստեղծում կամ փոփոխում, կամ գործարքների 

հաշիվների դասակարգման որոշում, և 

 գործարքների տեղի ունենալու փաստի մասին վկայող հիմքային 

փաստաթղթերի պատրաստում կամ փոփոխում, կամ տվյալների ստեղծում 

էլեկտրոնային կամ այլ եղանակով (օրինակ՝ գնման հանձնարարագրեր, 

աշխատաժամանակի հաշվարկ և հաճախորդների հայտեր): 

290.165. Աուդիտի հաճախորդին հաշվապահական հաշվառման և հաշվետարական 

ծառայությունների մատուցումը, մասնավորապես՝ հաշվապահական գրառումների 

կամ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը առաջացնում է 

ինքնավերանայման վտանգ այն դեպքում, եթե աուդիտորական ընկերությունը 

հետագայում աուդիտի է ենթարկում այդ ֆինանսական հաշվետվությունները: 

290.166. Այնուամենայնիվ, աուդիտի գործընթացը ենթադրում է ընկերության և աուդիտի 

հաճախորդի միջև երկխոսության առկայություն, որը կարող է ներառել՝ 

 հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների կամ քաղաքականության և  

ֆինանսական հաշվետվությունների բացահայտման պահանջների կիրառումը, 

 ֆինանսական և հաշվապահական վերահսկողությունների և ակտիվների և 

պարտավորությունների ներկայացված գումարների որոշման համար 

կիրառված մեթոդների պատշաճ լինելը, և 

 մատյանում ճշգրտող գրառումների առաջարկումը 

Նման գործողությունները համարվում են աուդիտի գործընթացի բնականոն մաս, և 

ընդհանուր առմամբ չեն ստեղծում անկախության վտանգներ, քանի դեռ 

հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում հաշվապահական հաշվառման 

գրանցումների և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման գործում 

որոշումներ կայացնելու համար: 

290.167. Նմանապես, հաճախորդը կարող է տեխնիկական օժանդակություն խնդրել 

ընկերությունից  այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են՝ հաշիվների համաձայնեցման 

խնդիրների լուծումը կամ կանոնակարգող մարմնին ներկայացվող 

հաշվետվությունների վերլուծությունը կամ դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների 

հավաքագրումը: Ավելին, հաճախորդը կարող է դիմել տեխնիկական 

խորհրդատվության հաշվապահական հաշվառմանն առնչվող այնպիսի հարցերով, 

ինչպիսիք են առկա ֆինանսական հաշվետվությունների փոխարկումը մեկ 

ֆինանսական հաշվետվությունների համակարգից դեպի մյուսը (օրինակ խմբի 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հետ համապատասխանություն 
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ապահովելու համար կամ  ֆինանսական հաշվետվությունների մեկ այլ 

համակարգի՝ օրինակ,  Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային 

Ստանդարտներին անցում կատարելու նպատակով): Որպես կանոն նման 

ծառայությունները չեն ստեղծում անկախության վտանգներ, պայմանով, որ 

ընկերությունը չստանձնի հաճախորդի ղեկավարության պատասխանատվություն: 

Հանրային ընկերություն չհանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.168. Ընկերությունը կարող է հաշվապահական գրառումների և ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման հետ կապված ծառայություններ տրամադրել 

հանրային ընկերություն չհանդիսացող աուդիտի հաճախորդին, այն դեպքում եթե 

տվյալ ծառայությունները կրում են ընթացիկ կամ մեխանիկական բնույթ, 

պայմանով, որ ստեղծված ինքնավերանայման վտանգը նվազեցվի մինչև ընդունելի 

մակարդակ: Նման ծառայությունների օրինակներ են՝ 

 հաճախորդի պատրաստած տվյալների հիման վրա աշխատավարձի 

հատուցումների հաշվառման ծառայությունների մատուցում, 

 հաճախորդի կողմից սահմանված կամ հաստատված հաշիվների դասակարգման 

հիման վրա գործարքների ձևակերպում, 

 հաճախորդի կողմից համապատասխան կոդերի տակ դասակարգված գործարքների 

գրանցում գլխավոր մատյանում, 

 հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկում, երբ հաճախորդը սահմանում է 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն և գնահատում է օգտակար 

ծառայության ժամկետներն ու մնացորդները, 

 հաճախորդի կողմից հաստատված ձևակերպումների մուտքագրում շրջանառության 

տեղեկագրում (փորձնական  հաշվեկշռում), և 

 ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում՝ շրջանառու հաշվեկշռում առկա 

տեղեկատվության հիման վրա:  

Բոլոր դեպքերում, առաջացած ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է 

գնահատվի և կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ ըստ անհրաժեշտության այդ 

վտանգը վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 Ապահովել, որ նման ծառայությունները մատուցվեն աուդիտի թիմի անդամ 

չհանդիսացող անձի կողմից, կամ 

 եթե նման ծառայությունները մատուցվում են աուդիտի թիմի անդամի կողմից. 

ապահովել համապատասխան փորձառություն ունեցող և աուդիտի թիմի անդամ 

չհանդիսացող գործընկերոջ կամ ավագ մասնագետի կողմից կատարված 
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աշխատանքի վերանայումը: 

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.169. Բացի արտակարգ իրադրություններից, ընկերությունը հանրային ընկերություն 

հանդիսացող աուդիտի հաճախորդին չպետք է մատուցի հաշվապահական 

հաշվառման, հաշվետարական, այդ թվում՝ աշխատավարձի/հատուցումների 

հաշվառման ծառայություններ, ինչպես նաև չպետք է պատրաստի ֆինանսական 

հաշվետվություններ, որոնց գծով ընկերությունը պետք է հայտնի կարծիք, և չպետք է 

պատրաստի ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար հիմք 

ծառայող ֆինանսական տեղեկատվություն:   

290.170. Չնայած պարբերություն 290.169-ին, ընկերությունը կարող է ընթացիկ կամ 

մեխանիկական բնույթի հաշվապահական հաշվառման, հաշվետարական, այդ 

թվում՝ աշխատավարձի/հատուցումների հաշվառման ծառայություններ մատուցել, 

ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություններ, կամ այլ ֆինանսական 

տեղեկատվություն պատրաստել հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի 

հաճախորդի ստորաբաժանումների կամ կապակցված ընկերությունների համար, 

եթե նման ծառայություններ մատուցող անձնակազմը չի հանդիսանում աուդիտի 

թիմի անդամ, և  

(a) ստորաբաժանումները կամ կապակցված ընկերությունները, որոնց 

մատուցվում են նման ծառայություններ, հավաքականորեն էական չեն 

ֆինանսական հաշվետվությունների տեսանկյունից, որոնց գծով ընկերությունը 

պետք է հայտնի կարծիք, կամ 

(b) ծառայություններն առնչվում են այնպիսի խնդիրների, որոնք հավաքականորեն 

էական չեն տվյալ ստորաբաժանման կամ կապակցված ընկերության 

ֆինանսական հաշվետվությունների համար: 

Գնահատման ծառայություններ 

Ընդհանուր դրույթներ 

290.171. Գնահատումը իրենից ներկայացնում է ապագա զարգացումների վերաբերյալ 

ենթադրությունների առաջադրում, պատշաճ մեթոդաբանության և տեխնիկայի 

կիրառում և այդ երկուսի համադրում՝ ակտիվի, պարտավորության կամ ընդհանուր 

առմամբ ձեռնարկատիրական միավորի արժեքի կամ արժեքների միջակայքի 

հաշվարկման համար: 

290.172. Գնահատման ծառայությունների տրամադրումն աուդիտի հաճախորդին կարող է 

հանգեցնել ինքնավերանայման վտանգի: 

Որևէ վտանգի առկայությունը և էականությունը կախված կլինեն այնպիսի 

գործոններից, ինչպիսիք են՝  
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 Գնահատման ազդեցություն էականությունը  ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա: 

 Հաճախորդի ներգրավվածության չափը գնահատման մեթոդաբանությունը և 

դատողություն պահանջող այլ նշանակալի խնդիրները որոշելիս և 

հաստատելիս: 

 Սահմանված մեթոդաբանության և մասնագիտական ուղեցույցների 

առկայությունը: 

 Ստանդարտ կամ սահմանված մեթոդաբանության կիրառմամբ կատարվող 

գնահատումների դեպքում՝ տվյալ միավորին բնորոշ սուբյեկտիվության 

աստիճանը: 

 Հիմքային տվյալների արժանահավատությունը և ծավալը: 

 կախվածության աստիճանը այնպիսի ապագա իրադարձություններից, որոնք 

կարող են ստեղծել նշանակալի տատանումներ խնդրո առարկա գումարներում: 

 Ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտումների չափը և 

պարզությունը:  

Առաջացած ցանկացած վտանգի էականությունը պետք է գնահատվի, և ըստ 

անհրաժեշտության պետք է կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 գնահատման ծառայությունում չներգրավված մասնագետի կողմից 

աուդիտորական կամ գնահատման աշխատանքների վերանայում, կամ 

 միջոցառումների ձեռնարկում նման ծառայություններում ներգրավված 

անձնակազմի մասնակցությունը աուդիտորական աշխատանքներին 

բացառելու ուղղությամբ: 

290.173. Որոշ գնահատման տեսակներ չեն ենթադրում նշանակալի սուբյեկտիվության 

առկայություն: Նման դեպքերի հնարավոր տարբերակներից են այն դեպքերը, երբ 

գնահատման հիմքում ընկած ենթադրությունները սահմանված են օրենքով կամ 

կանոնակարգերով, կամ համընդհանուր տարածում ունեն, և երբ կիրառվելիք 

տեխնիկան և մեթոդաբանությունը հիմնված են համընդհանուր ընդունված 

ստանդարտների վրա կամ սահմանված են օրենքներով կամ կանոնակարգերով: 

Նման հանգամանքներում, երկու կամ ավելի կողմերի կատարած գնահատման 

աշխատանքները քիչ հավանական է, որ էականորեն տարբերվեն միմյանցից: 

290.174. Եթե ընկերությանը հանձնարարվում է կատարել գնահատման աշխատանքներ՝ 

աուդիտի հաճախորդին հարկային հաշվետվությունների գծով 
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պարտավորությունների կամ հարկային պլանավորման նպատակներով 

օժանդակելու համար, և գնահատման արդյունքները ուղղակի ազեդություն չեն 

ունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, կիրառվում են 290.188 

պարբերության դրույթները: 

Հանրային ընկերություն չհանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.175. Հանրային ընկերություն չհանդիսացող աուդիտի հաճախորդների դեպքում, եթե 

գնահատման ծառայությունը էական ազդեցություն ունի ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա, որոնց գծով ընկերությունը պետք է հայտնի կարծիք, և 

գնահատումը ենթադրում է սուբյեկտիվության նշանակալի մակարդակ, որևէ 

նախազգուշական միջոցով հնարավոր չի լինի ինքնավերանայման վտանգը հասցնել 

ընդունելի մակարդակի: Համապատասխանաբար, ընկերությունը չպետք է նման 

գնահատման ծառայություն մատուցի աուդիտի հաճախորդին:  

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.176. Ընկերությունը չպետք է գնահատման ծառայություններ մատուցի հանրային 

ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդին, եթե գնահատման 

ծառայությունները առանձին վերցրած կամ ամբողջապես, էական ազդեցություն 

կունենան ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, որոնց գծով ընկերությունը 

պետք է հայտնի կարծիք: 

Հարկային ծառայություններ 

290.177. Հարկային ծառայություններն իրենցից ներկայացնում են բավականին լայն 

շրջանակ, և ներառում են՝   

 հարկային հաշվետվությունների պատրաստում  

 հաշվապահական գրառումների պատրաստման նպատակով հարկային 

հաշվարկների իրականացում 

 հարկային պլանավորում և այլ հարկային խորհրդատվական ծառայություններ, 

և 

 հարկային վեճերի լուծման գծով օժանդակություն: 

Թեև ընկերության կողմից աուդիտի հաճախորդին մատուցվող հարկային 

ծառայությունները ներկայացված են առանձին-առանձին այս ընդհանրական 

խմբերում, սակայն այդ գործողությունները հաճախ փոխկապակցված են: 

290.178. Որոշակի հարկային ծառայությունների մատուցումն առաջացնում է 

ինքնավերանայման և քարոզչության վտանգ: Ցանկացած վտանգի առկայությունը և 

նշանակալիությունը պայմանավորված են այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ 
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 հարկային մարմինների կողմից խնդրո առարկա հարկատեսակի գնահատման 

և վարչարարության համար կիրառվող համակարգը և ընկերության դերն այդ 

գործընթացում, 

 համապատասխան հարկային ռեժիմի բարդությունը և դրա կիրառման համար 

անհրաժեշտ դատողության աստիճանը 

 աշխատանքների առանձնահատուկ բնութագիրը, և 

 հաճախորդի աշխատակիցների հարկային ոլորտում ունեցած փորձառությունը: 

Հարկային հաշվետվությունների պատրաստում 

290.179. Հարկային հաշվետվությունների պատրաստման ծառայությունները ներառում են՝ 

օժանդակություն հաճախորդներին իրենց հարկային հաշվետվությունների գծով 

պարտավորությունների կատարման գործում՝ պատրաստելով և լրացնելով 

հարկային մարմիններին ներկայացման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները, 

այդ թվում վճարման ենթակա հարկի գումարը (որպես կանոն՝ ստանդարտ 

ձևաթղթերի միջոցով): Նման ծառայությունները նաև ներառում են հարկային 

հաշվետվություններում նախկին գործարքների արտացոլման վերաբերյալ 

խորհրդատվություն, և հարկային մարմինների կողմից պահանջվող լրացուցիչ 

տեղեկատվության և վերլուծությունների տրամադրում (այդ թվում՝ կիրառված 

մոտեցումների պարզաբանում և տեխնիկական աջակցություն) աուդիտի 

հաճախորդի անունից: Հարկային հաշվետվությունների պատրաստման 

ծառայությունները որպես կանոն հիմնված են պատմական տեղեկությունների վրա, 

և հիմնականում իրենցից ներկայացնում են այդ պատմական տեղեկությունների 

վերլուծություն և ներկայացում՝ գործող հարկային օրենսդրության պահանջների, 

ներառյալ՝ առկա նախադեպերի և սահմանված գործարար սովորույթների 

համաձայն: Ավելին, հարկային հաշվետվությունների գծով հարկային մարմինների 

կողմից կարող են կիրառվել անհրաժեշտ համարվող բոլոր տեսակի ստուգումներ 

կամ հաստատումներ: Համապատասխանաբար, նման ծառայությունների 

մատուցումն ընդհանուր առմամբ չի ստեղծում անկախության վտանգ, եթե 

ղեկավարությունը պատասխանատվություն է ստանձնում հաշվետվությունների, 

այդ թվում նշանակալի դատողությունների կատարման համար:  

Հաշվապահական գրառումների պատրաստման նպատակով հարկային հաշվարկների 

իրականացում 

Հանրային ընկերություն չհանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.180. Աուդիտի հաճախորդի համար ընթացիկ և հետաձգված հարկային 

պարտավորությունների (կամ ակտիվների) հաշվարկների պատրաստումը՝ 

ընկերության կողմից հետագայում աուդիտի ենթարկվելիք հաշվապահական 

գրառումների կատարման նպատակով, ստեղծում է ինքնավերանայման վտանգ: 

Վտանգի նշանակալիությունը կախված կլինի՝ 
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(a) համապատասխան հարկային ռեժիմի բարդությունից և դրա կիրառման համար 

անհրաժեշտ դատողության աստիճանից, 

(b) հաճախորդի աշխատակիցների՝ հարկային ոլորտում ունեցած 

փորձառությունից, և 

(c) ֆինանսական հաշվետվությունների տեսանկյունից այդ գումարների 

էականությունից: 

Ըստ անհրաժեշտության պետք է կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Նման նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 այդ ծառայության մատուցման համար աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող 

մասնագետների ներգրավումը, 

 Եթե նման ծառայությունները մատուցվում են աուդիտի թիմի անդամի կողմից. 

համապատասխան փորձառություն ունեցող և աուդիտի թիմի անդամ 

չհանդիսացող գործընկերոջ կամ ավագ մասնագետի կողմից հարկային 

հաշվարկների վերանայումը, կամ 

 արտաքին հարկային մասնագետի խորհրդատվությունը ծառայությունների 

վերաբերյալ:  

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.181. Բացառությամբ արտակարգ իրավիճակների, ընկերությունը հանրային 

ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդների համար չպետք է պատրաստի 

ընթացիկ և հետաձգված հարկային պարտավորությունների (կամ ակտիվների) 

հաշվարկներ, որոնց հիման վրա պետք է պատրաստվեն հաշվապահական 

գրառումներ, որոնք էական են այն ֆինանսական հաշվետվությունների 

տեսանկյունից, որոնց գծով ընկերությունը պետք է հայտնի կարծիք: 

Հարկային պլանավորման և այլ հարկային խորհրդատվական ծառայություններ 

290.182. Հարկային պլանավորման և այլ հարկային խորհրդատվական ծառայություններն 

իրենցից ներկայացնում են ծառայությունների լայն տեսականի, մասնավորապես՝  

հաճախորդին խորհրդատվության տրամադրում հարկային տեսանկյունից 

արդյունավետ կերպով աշխատանքների կազմակերպման կամ նոր ընդունված 

հարկային օրենսդրության կամ կանոնակարգերի գծով խորհրդատվության 

տրամադրում:  

290.183. Ինքնավերանայման վտանգ կստեղծվի այն դեպքում, երբ խորհրդատվությունը 

առնչվում է այնպիսի հարցերի հետ, որոնք արտացոլվելու են ֆինանսական 
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հաշվետվություններում: Ցանկացած վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը 

կախված են այնպիսի հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝   

 ֆինանսական հաշվետվություններում հարկային խորհրդատվության պատշաճ 

արտացոլման մասին որոշման կայացման գծով սուբյեկտիվության 

մակարդակը, 

 ֆինանսական հաշվետվությունների վրա հարկային խորհրդատվության 

հետևանքների ազդեցության էականության աստիճանը. 

 արդյոք հարկային խորհրդատվության արդյունավետությունը կախված է 

ֆինանսական հաշվետվություններում կիրառված հաշվապահական 

մոտեցումներից կամ ներկայացումից, և երբ ֆինանսական 

հաշվետվությունների ներկայացման տվյալ համակարգով հաշվապահական 

մոտեցումների կամ ներկայացման պատշաճության վերաբերյալ առկա են 

կասկածներ, 

 հաճախորդի աշխատակիցների հարկային ոլորտում ունեցած փորձառության 

մակարդակը, 

 խորհրդատվության՝ հարկային օրենսդրությամբ, կանոնակարգերով կամ 

ընդունված գործարար պրակտիկայով հիմնավորվածության աստիճանը, և  

 արդյոք հարկային մեկնաբանության հիմքում ընկած է մասնավոր 

պաշտոնական պարզաբանում կամ այն որևէ այլ կերպ հաստատվել է 

հարկային մարմնի կողմից՝ նախքան ֆինանսական հաշվետվությունների 

պատրաստումը: 

Օրինակ, հարկային պլանավորման և այլ հարկային խորհրդատվական 

ծառայությունների տրամադրումը այն դեպքում, երբ խորհրդատվությունը 

հստակորեն հիմնավորված է հարկային մարմնի կողմից կամ այլ նախադեպով, 

կամ հիմնված է գերակայող (ամենայն հավանականությամբ) հարկային 

օրենսդրության վրա, որպես կանոն չի ստեղծում անկախության վտանգ:   

290.184. Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ 

անհրաժեշտության պետք է կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ ՝ վտանգը 

վերացնեու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝  

 ծառայության իրականացման համար աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող 

մասնագետների ներգրավումը, 

 հարկային ծառայության մատուցման աշխատանքներում չներգրաված 

հարկային մասնագետի կողմից աուդիտի թիմին խորհրդատվության 

տրամադրուը և ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 
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տեղեկատվության վերանայումը, 

 Արտաքին հարկային մասնագետի կողմից խորհրդատվության ստացումը, կամ 

 Հարկային մարմինների կողմից նախապես հաստատման ստացումը:  

290.185. Այն դեպքում, երբ հարկային խորհրդատվության արդյունավետությունը 

պայմանավորված է հաշվապահական մոտեցումներով կամ ֆինանսական 

հաշվետվություններում ներկայացմամբ, և 

(a) աուդիտի թիմը ողջամիտ կասկածներ ունի համապատասխան 

հաշվապահական մոտեցումների կամ ֆինանսական հաշվետվությունների 

ներկայացման համակարգի համաձայն ֆինանսական հաշվետվություններում 

ներկայացման վերաբերյալ, և  

(b) հարկային խորհրդատվության արդյունքը կամ հետևանքները էական 

ազդեցություն կունենան ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, որոնց գծով 

ընկերությունը հայտնում է կարծիք, 

ապա ինքնավերանայման վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ 

նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այն հասցնել ընդունելի 

մակարդակի: Համապատասխանաբար, ընկերությունը պետք է զերծ մնա աուդիտի 

հաճախորդին նման հարկային ծառայությունների տրամադրումից: 

290.186. Աուդիտի հաճախորդին հարկային ծառայություններ մատուցելիս, ընկերությունից 

կաող է պահանջվել գնահատման ծառայությունների իրականացում՝ հաճախորդի 

հարկային հաշվետվությունների գծով պարտավորությունների կամ հարկային 

պլանավորման գործընթացին օժանդակելու նպատակով: Այն դեպքում, երբ 

գնահատման արդյունքները ուղղակի ազդեցություն ունեն ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա, ապա կիրառվում են պարբերություններ 290.172 ից 

290.177-ում ներառված դրույթները գնահատման ծառայությոյւնների գծով: Այն 

դեպքում, երբ գնահատումն իրականացվում է միայն հարկային նպատակներով և 

գնահատման արդյունքն ուղղակի ազդեցություն չի ունենալու ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա (այսինքն՝ ֆինանսական հաշվետվությունների վրա 

ազդեցությունը միայն հարկերին վերաբերող հաշվապահական գրառումների 

միջոցով է տեղի ունենում), սա որպես կանոն չի ստեղծում անկախության վտանգ, 

եթե նման ազդեցությունը ֆինանսական հաշվետվությունների վրա նշանակալի չէ  

կամ եթե գնահատման արդյունքները ենթակա են վերանայման հարկային մարմնի 

կամ համանման կանոնակարգող մարմնի կողմից: Եթե գնահատումը ենթակա չէ 

նման արտաքին վերանայման և ազդեցությունը նշանակալի չէ ֆինանսական 

հաշվետվությունների տեսանկյունից, ապա առաջացած վտանգի առկայությունը և 

նշանակալիությունը կախված կլինի այնպիսի հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝   

 Որքանով է գնահատման մեթոդաբանությունը հիմնված հարկային 

օրենսդրության կամ կանոնակարգերի, այլ նախադեպերի կամ գործարար 
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պրակտիկայի վրա, և գնահատման գծով սուբյեկտիվության աստիճանը: 

 Հիմքում ընկած տվյալների հավաստիությունը և մասշտաբը: 

Ստեղծված ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը 

վերացնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 ծառայության մատուցման համար աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող 

մասնագետների ներգրավումը, 

 աուդիտորական աշխատանքների կամ հարկային ծառայության արդյունքների  

վերանայումը մասնագետի կողմից, կամ 

 հարկային մարմիններից նախնական հաստատման կամ խորհրդատվության 

ստացումը: 

290.187. Քարոզչության կամ ինքնավերանայման վտանգ կարող է առաջանալ այն դեպքում, 

երբ ընկերությունը ներկայացնում է աուդիտի հաճախորդին հարկային վեճերի 

լուծման հարցում, այն դեպքում, երբ հարկային մարմինները ծանուցում են 

հաճախորդին այն մասին, որ նրանց կողմից մերժվել են հաճախորդի 

փաստարկները որոշակի հարցի շուրջ և հարկային մարմինը կամ հաճախորդը 

խնդրի լուծմանը պաշտոնական ընթացք են տալիս, օրինակ՝ որևէ ատյանում կամ 

դատարանում: Ցանկացած վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը կախված 

կլինի այնպիսի հանգամանքներից, ինչպիսիք են՝ 

 արդյոք ընկերությունն է տրամադրել հարկային վեճի խնդրո առարկա 

հանդիսացող խորհրդատվությունը, 

 թե որքանով էական կլինի վեճի արդյունքների ազդեցությունը ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա, որոնց գծով ընկերությունը հայտնելու է կարծիք, 

 թե որքանով է տվյալ խնդիրը կարգավորված հարկային օրենսդրությամբ կամ 

կանոնակարգերով, այլ նախադեպերով կամ սահմանված գործարար 

պրակտիկայով, 

 արդյոք դատական վարույթը կրում է հանրային բնույթ, և 

 թե ինչ դեր է խաղում ղեկավարությունը վեճի կարգավորման գործում: 

Առաջացած ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի, և ըստ 

անհրաժեշտության պետք է կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը 

նվազեցնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցները ներառում են՝ 
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 ծառայության մատուցման համար աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող 

մասնագետների ներգրավումը, 

 հարկային ծառայության մատուցման մեջ չներգրաված հարկային մասնագետի 

կողմից աուդիտի թիմին ծառայությունների գծով խորհրդատվության 

տրամադրումը և ֆինանսական հաշվետվություններում դրանց արտացոլման 

վերանայումը, կամ 

 արտաքին հարկային մասնագետի կողմից  ծառայությունների գծով 

խորհրդատվության ստացումը: 

290.188. Այն դեպքում, երբ հարկային ծառայությունը ներառում է տվյալ հարկային խնդրի 

լուծման նպատակով աուդիտի հաճախորդի անունից փաստաբանական 

գործառույթով հանդես գալը հրապարակային ատյանում կամ դատարանում, և 

խնդրո առարկա գումարները նշանակալի են ֆինանսական հաշվետվությունների 

տեսանկյունից,  որոնց գծով ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք, 

առաջացած քարոզչության վտանգը կլինի անքան էական, որ որևէ նախազգուշական 

միջոցով այն հնարավոր չի լինի հասցնել ընդունելի մակարդակի: Հետևաբար, 

ընկերությունը չպետք է նմանատիպ ծառայություն մատուցի աուդիտի 

հաճախորդին: «Հանրային ատյան, կամ դատարան» հասկացությունների իմաստը 

որոշելու համար պետք է առաջնորդվել տարբեր պետությունների օրենսդրության 

տեսանկյունից տվյալ հարկային վարույթի քննման եղանակներով: 

290.189. Այնուամենայնիվ, ընկերությանը չի արգելվում շարունակական խորհրդատվական 

ծառայուններ մատուցել աուդիտի հաճախորդին՝ (մասնավորապես՝ պատասխանել 

առանձին հարցումների, տրամադրել փաստացի տվյալներ կամ վկայություն 

կատարված աշխատանքի վերաբերյալ կամ օժանդակել հաճախորդին հարկային 

խնդիրները վերլուծելիս) հանրային ատյաններում կամ դատարանում լսվող խնդրո 

առարկայի շուրջ: 

Ներքին աուդիտի ծառայություններ 

Ընդհանուր դրույթներ 

290.190. Ներքին աուդիտի գործառույթների շրջանակը և նպատակները մեծապես 

տարբերվում են՝ կախված կազմակերպության չափից և տեսակից և 

ղեկավարության, ինչպես նաև կորպորատիվ կառավարում իրակացնողների 

պահանջներից: Ներքին աուդիտի աշխատանքները կարող են ներառել՝ 

 ներքին վերահսկողության մոնիտորինգ՝ վերահսկողությունների վերանայում, 

դրանց գործողության վերահսկում և դրանց բարելավումների գծով 

առաջարկությունների ներկայացում, 

 ֆինանսական և գործառնական տեղեկատվության ուսումնասիրություն՝ 

ֆինանսական և գործառնական տեղեկատվության հայտնաբերման, չափման, 



98 

 

դասակարգման և ներկայացման համար օգտագործվող միջոցների վերանայում, 

և առանձին հոդվածների գծով հարցումներ՝ ներառյալ գործարքների, 

մնացորդների և ընթացակարգերի մանրամասն թեստավորում, 

 գործառնությունների տնտեսական ցուցանիշների, արդյունավետության և 

նպատակայնության վերանայում, ներառյալ կազմակերպության ոչ 

ֆինանսական գործունեության վերանայումը, և 

 օրենքների, կանոնակարգերի և այլ արտաքին պահանջների, ինչպես նաև 

ղեկավարման իրանացման քաղաքականության և ցուցումների և այլ ներքին 

պահանջների հետ համապատասխանության վերանայում: 

290.191. Ներքին աուդիտի ծառայությունները նաև իրենցից ներկայացնում են 

օժանդակություն աուդիտի հաճախորդին` վերջինիս ներքին աուդիտի 

գործառնությունների գծով: Ներքին աուդիտի ծառայությունների մատուցումը 

աուդիտի հաճախորդին ստեղծում է անկախության վտանգ ինքնավերանայման 

գծով, եթե ընկերությունն օգտագործում է  ներքին աուդիտի աշխատանքները 

հետագա աուդիտորական աշխատանքների ընթացքում: Հաճախորդի ներքին 

աուդիտի զգալի մասի իրականացումը մեծացնում է ընկերության՝ ներքին աուդիտ 

իրականացնող անձնակազմի կողմից  ղեկավարման դերի ստանձնման 

հավանականությունը: Ընկերության՝ ներքին աուդիտ իրականացնող անձնակազմի 

կողմից ղեկավարման դերի ստանձնման դեպքում առաջացած վտանգը կլինի 

այնքան էական, որ որևէ նախազգուշական միջոցով հնարավոր չի լինի վտանգը 

նվազեցնել ընդունելի մակարդակի: Համապատասխանաբար, ընկերության 

անձնակազմը, աուդիտի հաճախորդին ներքին աուդիտի ծառայություններ 

մատուցելիս, չպետք է ստանձնի ղեկավարության դեր: 

290.192. Ղեկավարության դերի ստանձնում պահանջող ներքին աուդիտի ծառայությունների 

օրինակներ են՝ 

(a) ներքին աուդիտի քաղաքականության կամ ներքին աուդիտի գործունեության 

ռազմավարական ուղղության սահմանումը, 

(b) կազմակերպության ներքին աուդիտի աշխատակիցների գործողությունների 

ուղղորդումը և այդ գործողությունների համար պատասխանատվության 

ստանձնումը, 

(c) ներքին աուդիտի գործողությունների արդյունքում ձևավորված 

առաջարկությունների ներդրման մասին որոշման ընդունումը, 

(d) ղեկավարության անունից ներքին աուդիտի արդյունքների վերաբերյալ 

կորպորատիվ կառավարում իրականացնող անձանց զեկուցումը 

(e) ներքին վերահսկողության մաս կազմող գործընթացների իրականացումը, 

մասնավորապես՝ աշխատակիցների համար տվյալների հասանելիության 
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իրավունքների փոփոխությունների վերանայումը և հաստատումը, 

(f) ներքին վերահսկողության մշակման, ներդրման և պահպանման համար 

պատասխանատվության ստանձնումը, և 

(g) ներքին աուդիտի ծառայությունների իրականացումը ընկերության կողմից,  

որը կարող է ներառել ներքին աուդիտի գործառույթի ամբողջական կամ 

մասնակի ստանձնումը այն դեպքում, երբ ընկերությունը պատասխանատու է 

ներքին աուդիտի աշխատանքների շրջանակի որոշման համար, և կարող է 

պատասխանատվություն ունենալ ա-ից զ կետերում նշված խնդիրներից մեկի 

կամ մի քանիսի գծով: 

290.193. Ղեկավարության պատասխանատվության ստանձնումից խուսափելու նպատակով 

ընկերությունը պետք է ներքին աուդիտի ծառայություններ մատուցի աուդիտի 

հաճախորդին միայն այն դեպքում, եթե բավարար համոզվածություն է ձեռք բերել 

հետևյալի շուրջ՝ 

(a) հաճախորդը նշանակում է համապատասխան և գիտակ ռեսուրս, ցանկալի է՝ 

ավագ ղեկավար անձնակազմից, ով մշտապես պատասխանատու է լինելու 

ներքի աուդիտի աշխատանքների գծով և պատասխանատվություն է ունենալու 

ներքին վերահսկողության մշակման, ներդրման և պահպանման համար, 

(b) հաճախորդի ղեկավարությունը և կորպորատիվ կառավարում իրականացնող 

անձինք են գնահատում և հաստատում ներքին աուդիտի ծառայությունների 

շրջանակը, ռիսկերը և հաճախականությունը, 

(c) հաճախորդի ղեկավարությունն է գնահատում ներքին աուդիտի 

ծառայությունների պատշաճությունը և դրանց իրականացման արդյունքում 

կատարված բացահայտումները, 

(d) հաճախորդի ղեկավարությունն է գնահատում և որոշում, թե ներքին աուդիտի 

ծառայությունների իրականացման արդյունքում կատարված 

առաջարկություններից որոնք են ենթակա իրագործման, և ղեկավարում է 

իրագործման գործընթացը, և 

(e) հաճախորդի ղեկավարությունն է կորպորատիվ կառավարում իրականացնող 

անձանց զեկուցում ներքին աուդիտի ծառայությունների իրականացման 

արդյունքում կատարված բացահայտումները և առաջարկությունները: 

290.194. Երբ ընկերությունն օգտագործում է ներքին աուդիտի գործառույթի աշխատանքները, 

ԱՄՍ-ներով պահանջվում է այդ աշխատանքների պատշաճության գնահատման 

գործընթացների իրականացում: Երբ աուդիտի հաճախորդին ներքին աուդիտի 

ծառայությունների մատուցման աշխատանքները ընդունվում են ընկերության 

կողմից,կ և այդ ծառայությունների արդյունքներն օգտագործվելու են արտաքին 

աուդիտն իրականացնելիս, ապա առաջանում է ինքնավերանայման վտանգ, քանի 
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որ կա հավանականություն, որ աուդիտի թիմը կօգտագործի ներքին աուդիտի 

ծառայության աշխատանքների արդյունքները՝ առանց պատշաճ կերպով 

գնահատելու այդ արդյունքները կամ առանց գործադրելու մասնագիտական 

կասկածամտությունը նույն մակարդակով, ինչ որ կկիրառվեր, եթե ներքին աուդիտի 

աշխատանքներն իրականացված չլինեին ընկերության անդամների կողմից: 

Վտանգի նշանակալիությունը կախված կլինի այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են՝ 

 ֆինանսական հաշվետվություններում համապատասխան գումարների 

էականությունը, 

 ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված այդ գումարների գծով 

հավաստիացումների սխալ ներկայացման ռիսկը, և 

 ներքին աուդիտի ծառայության վրա հիմնվելու աստիճանը: 

Ցանկացած վտանգի նշակալիության աստիճանը պետք է գնահատվի և 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ այդ վտանգը 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցի օրինակ է ներքին աուդիտի ծառայության մատուցման 

համար այնպիսի մասնագետների ներգրավումը, որոնք չեն հանդիսանում աուդիտի 

թիմի անդամներ: 

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.195. 290.197. Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդների գծով 

ընկերությունը չպետք է ներքին աուդիտի ծառայություններ մատուցի, որոնք 

առնչվում են՝  

(a) ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ ներքին վերահսկողության 

նշանակալի մասին 

(b) ֆինանսական հաշվառման համակարգերին, որոնց միջոցով ստեղծվում է 

տեղեկատվությունը, որը առանձին վերցրած կամ ընդհանուր առմամբ, 

նշանակալի է հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ 

ֆինանսական հաշվետվությունների համար, որոնց գծով ընկերությունը 

տրամադրելու է կարծիք, կամ 

(c) գումարներին կամ բացահայտումներին, որոնք առանձին վերցրած կամ 

ընդհանուր առմամբ, նշանակալի են հաճախորդի ֆինանսական 

հաշվետվությունների համար, որոնց գծով ընկերությունը տրամադրելու է 

կարծիք: 

Ծառայություններ ՏՏ համակարգերի գծով 

Ընդհանուր դրույթներ 
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290.196. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին (ՏՏ) առնչվող ծառայությունները ներառում են 

տեխնիկական կամ ծրագրային ապահովման մշակումը  կամ ներդրումը: 

Համակարգերը կարող են համախմբել հիմքային տվյալները, հանդիսանալ 

ֆինանսական հաշվետվությունների գծով ներքին վերահսկողության մաս, կամ 

մատակարարել տեղեկություններ, որոնք ազդում են հաշվապահական 

գրառումների կամ ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, և կամ էլ 

համակարգերը կարող են կապ չունենալ աուդիտի հաճախորդի հաշվապահական 

գրառումների, ֆինանսական հաշվետվությունների գծով ներքին վերահսկողության 

կամ ֆինանսական հաշվետվություների հետ: ՏՏ համակարգերին առնչվող 

ծառայությունների մատուցումը կարող է ստեղծել ինքնավերանայման վտանգ՝  

կախված ծառայությունների և ՏՏ համակարգերի բնույթից:  

290.197. Հետևյալ  ՏՏ համակարգերը չեն համարվում անկախության վտանգի աղբյուրներ՝ 

պայմանով որ ընկերության աշխատակազմը չի ստանձնում ղեկավարության 

պատասխանատվություն. 

(a) այնպիսի ՏՏ համակարգերի մշակում կամ ներդրում, որոնք չեն հանդիսանում 

ֆինանսական հաշվետվությունների գծով ներքին վերահսկողության մաս, 

(b) այնպիսի ՏՏ համակարգերի մշակում կամ ներդրում, որոնք չեն 

մատակարարում հաշվապահական գրառումների կամ ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա ազդող տեղեկություններ, 

(c) պատրաստի մշակված հաշվապահական հաշվառման կամ ֆինանսական 

տեղեկատվության հաշվետվական համակարգերի ներդրում, որոնք մշակված 

չեն ընկերության կողմից, եթե անհրաժեշտ չի իրականացնել նշանակալի  

կարգաբերումներ՝ համակարգերը հաճախորդի պահանջներին 

համապապատասխանեցնելու համար, և 

(d) մեկ այլ սպասարկող ընկերության կամ հաճախորդի կողմից մշակված, 

ներդրված կամ գործարկվող համակարգերի գնահատում կամ դրանց 

վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում: 

Հանրային ընկերություն չհանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.198. Ինքնավերանայման վտանգ է ստեղծում հանրային ընկերություն չհանդիսացող  

աուդիտի հաճախորդներին այնպիսի ծառայությունների մատուցումը, որ ներառում 

են ՏՏ համակարգերի մշակումը  կամ ներդրումը, որոնք (ա) հանդիսանում են 

ֆինանսական հաշվետվությունների գծով ներքին վերահսկողության նշանակալի 

մաս, կամ (բ) ստեղծում են տեղեկություններ, որոնք նշանակալի են աուդիտի 

հաճախորդի հաշվապահական գրառումների կամ ֆինանսական 

հաշվետվությունների տեսանկյունից, որոնց գծով ընկերությունը արտահայտելու է 

կարծիք: 
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290.199. Ինքնավերանայման վտանգը այնքան նշանակալի է, որ նման ծառայությունները 

անթույլատրելի են, քանի դեռ չեն ձեռնարկվել համապատասխան նախազգուշական 

միջոցներ հետևյալի ուղղությամբ՝ 

(a) հաճախորդը ստանձնում է պատասխանատվություն ներքին 

վերահսկողության համակարգերի սահմանման և հսկողության գծով 

(b) հաճախորդը տեխնիկական կամ ծրագրային ապահովման մշակման  և 

ներդրման վերաբերյալ բոլոր տեսակի կառավարչական որոշումների 

պատասխանատվությունը հանձնարարում է համապատասխան գիտակ 

աշխատակցի, նախընտրելի է՝ ավագ ղեկավար անձնակազմից, 

(c) հաճախորդն է ընդունում բոլոր տեսակի ղեկավարման որոշումները՝ կապված 

մշակման կամ ներդրման գործընթացի հետ: 

(d) հաճախորդն է գնահատում համակարգի մշակման և ներդրման 

համապատասխանությունը և արդյունքները, և 

(e) հաճախորդն է պատասխանատու համակարգի (տեխնիկական կամ 

ծրագրային) գործարկման և դրա կողմից օգտագործվող կամ ստեղծվող բոլոր 

տվյալների համար: 

290.200. Կախված նրանից, թե աուդիտի աշխատանքների ընթացքում ինչ աստիճանի 

հիմնվածություն է նախատեսվում տվյալ ՏՏ համակարգի վրա, պետք է որոշվի, թե 

արդյոք նման հավաստիացում չպահանջող ծառայությունները հնարավոր է 

մատուցել միմիայն աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող և ընկերության ներսում 

այլ ուղղություններով հաշվետվու անձնակազմի միջոցով: Վտանգի մնացած մասի 

էականությունը պետք է գնահատվի և անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն 

նախազգուշական միջոցներ այդ վտանգը ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Նման նախազգուշական միջոցի օրինակ է՝ աուդիտի կամ հավաստիացում 

չպահանջող աշխատանքի վերանայումը որակավորված հաշվապահի կողմից: 

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.201. Եթե աուդիտի հաճախորդը հանրային ընկերություն է, ապա աուդիտորական 

ընկերությունը չպետք է ծառայություններ մատուցի՝ կապված ՏՏ համակարգերի 

մշակման կան ներդրման հետ, որոնք  

(a) կազմում են ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ ներքին 

վերահսկողության նշանակալի մաս, կամ 

(b) ստեղծում են տեղեկություններ, որոնք նշանակալի են աուդիտի հաճախորդի 

հաշվապահական գրառումների կամ ֆինանսական հաշվետվությունների 

տեսանկյունից, որոնց գծով ընկերությունը արտահայտելու է կարծիք: 
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Դատական վարույթների գծով օժանդակության ծառայություններ 

290.202. Դատական վարույթների գծով օժանդակության ծառայությունները ներառում են 

այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են՝ փորձագիտական վկայությամբ հանդես 

գալը, վնասների կամ դատական վարույթի կամ այլ դատական վեճի արդյունքում 

վճարվելիք կամ ստացվելիք գումարների գնահատման հաշվարկները և 

փաստաթղթերի կառավարման և վերականգնման գծով օժանդակությունը: 

290.203. Եթե ընկերությունը դատական վարույթների գծով օժանդակության 

ծառայություններ է մատուցում աուդիտի հաճախորդին, և ծառայությունը 

ենթադրում է այնպիսի վնասների կամ գումարների հաշվարկ, որոնք ազդում են 

ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, որոնց գծով ընկերությունը 

արտահայտելու է կարծիք, ապա պետք է հետևել 290.172-ից 290.177 կետում 

ներառված գնահատման ծառայություններին առնչվող դրույթներին: Այլ դատական 

վարույթների գծով օժանդակության ծառայությունների դեպքում, ցանկացած 

վտանգի նշակալիության աստիճանը պետք է գնահատվի և անհրաժեշտության 

դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը վերացնելու կամ 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Իրավաբանական ծառայություններ 

290.204. Սույն բաժնի տեսանկյունից, իրավաբանական ծառայությունները սահմանվում են 

որպես ցանկացած ծառայություն, որի գծով ծառայություն մատուցող անձը պետք է  

ունենա տվյալ իրավազորության շրջանակներում դատական ատյաններում 

իրավաբանական գործունեություն ծավալելու իրավունք, կամ ունենա 

համապատասխան կրթություն իրավաբանական պրակտիկա ծավալելու համար:  

Նման իրավաբանական ծառայությունները կարող են ներառել լայնածավալ և 

տարաբնույթ ոլորտներ՝ կախված իրավական համակարգի տեսակից, և վերաբերել 

հաճախորդների կորպորատիվ և առևտրային ոլորտի ծառայություններին, 

ինչպիսիք են՝ պայմանագրերի գծով օժանդակությունը, դատական խնդիրները, 

իրավաբանական ծառայությունները միաձուլումների և ձեռքբերումների գծով, 

ինչպես նաև օժանդակությունը և աջակցությունը հաճախորդի իրավաբանական 

ստորաբաժանումներին: Աուդիտի հաճախորդին իրավաբանական 

ծառայություների մատուցումը կարող է ստեղծել ինքնավերանայման և 

քարոզչության վտանգ:  

290.205. Աուդիտի հաճախորդին իրավաբանական ծառայություների մատուցումը գործարք 

կատարելիս (օրինակ՝ պայմանագրերի գծով աջակցություն, 

իրավախորհրդատվություն, իրավաբանական հետազոտություններ և 

վերակառուցման գծով ծառայութուններ) կարող է ստեղծել ինքնավերանայման 

վտանգ: Ցանկացած վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը կախված է 

այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են՝  

 ծառայությունների բնույթը, 
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 արդյոք ծառայությունները մատուցվում են աուդիտի թիմի անդամի կողմից, և 

 որևէ խնդրի էականությունը հաճախորդի ֆինանսական հաշվետվությունների 

տեսանկյունից: 

Ցանկացած վտանգի նշակալիության աստիճանը պետք է գնահատվի, և 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցները ներառում են՝ 

 ծառայությունների մատուցման համար աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող 

մասնագետների ներգրավում, կամ 

 իրավաբանական ծառայության մատուցման մեջ չներգրաված մասնագետի 

կողմից աուդիտի թիմին խորհրդատվության տրամադրում և ֆինանսական 

հաշվետվություններում դրանց արտացոլման վերանայում: 

290.206. Աուդիտի հաճախորդի համար միջնորդ փաստաբանի դերում հանդես գալը այն 

դեպքում, եթե վեճի կամ դատական վարույթի խնդրո առարկա գումարները էական 

են ֆինանսական հաշվետվությունների տեսանկյունից, որոնց գծով ընկերությունը 

արտահայտելու է կարծիք, կստեղծի այնպիսի քարոզչության և ինքնավերանայման 

վտանգ, որ որևէ նախազգուշական միջոցով հնարավոր չի լինի վտանգը նվազեցնել 

մինչև  ընդունելի մակարդակ: Հետևաբար, ընկերությունը չպետք է նմանատիպ 

ծառայություն մատուցի աուդիտի հաճախորդին: 

290.207. Եթե ընկերությանը հանձնարարվում է հանդես գալ միջնորդ փաստաբանի դերում 

աուդիտի հաճախորդի համար  այն դեպքում, երբ վեճի կամ դատական վարույթի 

խնդրո առարկա գումարները էական չեն ֆինանսական հաշվետվությունների 

տեսանկյունից, որոնց գծով ընկերությունը արտահայտելու է կարծիք, ապա 

ընկերությունը պետք է գնահատի ստեղծված քարոզչության և ինքնավերանայման 

վտանգի նշանակալիությունը և կիրառի նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Նման նախազգուշական միջոցները ներառում են՝ 

 ծառայությունների մատուցման համար աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող 

մասնագետների ներգրավում, կամ 

 իրավաբանական ծառայության մատուցման մեջ չներգրավված մասնագետի 

կողմից աուդիտի թիմին խորհրդատվության տրամադրում և ֆինանսական 

հաշվետվություններում դրանց արտացոլման վերանայում: 

290.208. Ընկերության գործընկերոջ կամ աշխատակցի նշանակումը որպես իրավական 

հարցերով գլխավոր խորհրդական կստեղծի այնպիսի քարոզչության և 

ինքնավերանայման վտանգ, որ որևէ նախազգուշական միջոցով հնարավոր չի լինի 
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վտանգը նվազեցնել մինչև  ընդունելի մակարդակ: Գլխավոր խորհրդականի 

պաշտոնը որպես կանոն իրենից ներկայացնում է ավագ ղեկավար անձնակազմի 

պաշտոն, որն ունի լայն լիազորությունների շրջանակ կազմակերպության 

իրավական հարցերում, և հետևաբար, ընկերությունը չպետք է նման պաշտոնի 

առաջարկ ընդունի աուդիտի հաճախորդի կողմից:  

Անձնակազմի ներգրավման ծառայություններ 

Ընդհանուր դրույթներ 

290.209. Անձնակազմի ներգրավման ծառայությունների մատուցումն աուդիտի հաճախորդին 

կարող է ստեղծել անձնական շահի, մերձավորության կամ ահաբեկման վտանգներ: 

Ցանկացած վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը պայմանավորված է 

այնպիսի հանգամանքներով, ինչպիսիք են՝  

 պահանջվող օժանդակության բնույթը, և 

 աշխատանքի ընդունվող անձի ստանձնելիք դերը: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիության աստիճանը պետք է գնահատվի և 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Բոլոր դեպքերում, 

ընկերությունը չպետք է ստանձնի ղեկավարության պատասխանատվություն, այդ 

թվում՝ չպետք է հանդես գա հաճախորդի անունից բանակցող անձի դերում, և 

աշխատանքի ընդունման մասին որոշումը պետք է կայացնի հաճախորդը: 

Ընկերությունը կարող է ընդհանուր առմամբ մատուցել այնպիսի ծառայություններ, 

ինչպիսիք են մի շարք դիմորդների մասնագիտական որակավորումների 

ուսումնասիրությունը և տվյալ պաշտոնում նրանց համապատասխանության 

վերաբերյալ խորհրդատվությունը: Բացի այդ, ընկերությունը կարող է հարցազրույց 

անցկացնել թեկնածուների հետ և խորհրդատվություն տրամադրել տվյալ 

թեկնածուի՝ ֆինանսական հաշվառման, վարչական կամ վերահսկողական 

պաշտոններին մասնագիտական համապատասխանության վերաբերյալ:  

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.210. Ընկերությունը չպետք է հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի 

հաճախորդներին մատուցի աշխատակազմի  ներգրավման գծով ներքոնշյալ 

ծառայությունները, եթե այդ ծառայությունը վերաբերում է կազմակերպության 

տնօրենի կամ պաշտոնյայի,   կամ այնպիսի ավագ ղեկավար անձնակազմի 

ընտրությանը, որի պաշտոնը ենթադրում է նշանակալի ազդեցություն հաճախորդի 

հաշվապահական գրառումների կամ ֆինանսական հաշվետվությունների 

պատրաստման վրա, որոնց գծով ընկերությունը պետք է արտահայտի կարծիք՝    

 նման պաշտոնների թեկնածուների որոնում կամ հայտնաբերում, և 
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 նման պաշտոնների զբաղեցման հեռանկարային թեկնածուների 

երաշխավորությունների ստուգում: 

Ծառայություններ կորպորատիվ ֆինանսների ոլորտում 

290.211. Կորպորատիվ ֆինանսների ոլորտում մատուցվող այնպիսի ծառայությունները, 

ինչպիսիք են՝ 

 օժանդակությունն աուդիտի հաճախորդին կորպորատիվ ռազմավարության 

մշակման գործում, 

 աուդիտի հաճախորդի կողմից ձեռք բերվելիք թիրախային ընկերությունների 

հայտնաբերում, 

 խորհրդատվություն օտարման գործարքների գծով, 

 խորհրդատվություն ֆինանսական միջոցների հավաքագրման գործարքների 

գծով, և 

 գործարքի կառուցվածի գծով խորհրդատվություն, 

կարող են ստեղծել քարոզչության կամ ինքնավերանայման վտանգներ: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և կիրառվեն 

նախազգուշական միջոցներ՝ պառնալիքը ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Նման նախազգուշական միջոցները ներառում են՝ 

 ծառայությունների մատուցման համար աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող 

մասնագետների ներգրավում, կամ 

 կորպորատիվ  ֆինանսների գծով խորհրդատվական ծառայության մատուցման 

մեջ չներգրավված մասնագետի կողմից աուդիտի թիմին խորհրդատվության 

տրամադրում և հաշվապահական հաշվառման մեջ, ինչպես նաև ֆինանսական 

հաշվետվություններում դրանց արտացոլման վերանայում: 

290.212. Կորպորատիվ ֆինանսների գծով ծառայությունների մատուցումը, օրինակ՝ 

խորհրդատվությունը կորպորատիվ ֆինանսների գործարքի կառուցվածքի կամ 

ֆինանսավորման պլանների վերաբերյալ, որն ուղղակիորեն ազդեցություն է 

ունենալու այն ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացվելիք գումարների 

վրա, որոնց գծով ընկերությունը տրամադրելու է աուդիտորական կարծիք, կարող է 

ստեղծել ինքնավերանայման վտանգ: Ցանկացած վտանգի առկայությունը և 

նշանակալիությունը պայմանավորված է այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ 

 ֆինանսական հաշվետվություններում կորպորատիվ ֆինանսների գծով 

խորհրդատվական ծառայության պատշաճ արտացոլման մասին որոշման 

կայացման գծով սուբյեկտիվության մակարդակը, 
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 ֆինանսական հաշվետվությունների վրա կորպորատիվ ֆինանսների գծով 

խորհրդատվական ծառայության հետևանքների ուղղակի ազդեցության 

էականության աստիճանը, և 

 արդյոք կորպորատիվ ֆինանսների գծով խորհրդատվական ծառայության 

արդյունավետությունը կախված է ֆինանսական հաշվետվություններում 

կիրառված հաշվապահական մոտեցումներից կամ ներկայացումից, և առկա են 

կասկածներ՝ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման տվյալ 

համակարգով հաշվապահական մոտեցումների կամ ներկայացման 

պատշաճության վերաբերյալ: 

Ցանկացած վտանգի նշակալիության աստիճանը պետք է գնահատվի և, 

անհրաժեշտության դեպքում, կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ այդ վտանգը 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցները ներառում են՝ 

 ծառայությունների մատուցման համար աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող 

մասնագետների ներգրավում, կամ 

 կորպորատիվ ֆինանսների գծով խորհրդատվական ծառայության մատուցման 

մեջ չներգրավված մասնագետի կողմից աուդիտի թիմին խորհրդատվության 

տրամադրում և հաշվապահական հաշվառման մեջ, ինչպես նաև ֆինանսական 

հաշվետվություններում դրանց արտացոլման վերանայում: 

290.213. Այն դեպքում, երբ կորպորատիվ ֆինանսների գծով խորհրդատվության 

արդյունավետությունը պայմանավորված է հաշվապահական մոտեցումներով կամ 

ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացմամբ, և 

(a) աուդիտի թիմը ողջամիտ կասկածներ ունի համապատասխան 

հաշվապահական մոտեցումների կամ ֆինանսական հաշվետվությունների 

ներկայացման համակարգի համաձայն ֆինանսական 

հաշվետվություններում ներկայացման վերաբերյալ, և  

(b) կորպորատիվ ֆինանսների գծով խորհրդատվության արդյունքը կամ 

հետևանքները էական ազդեցություն կունենան ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա, որոնց գծով ընկերությունը հայտնում է կարծիք, 

ապա ինքնավերանայման վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ 

նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այն հասցնել ընդունելի 

մակարդակի: Համապատասխանաբար, ընկերությունը պետք է զերծ մնա աուդիտի 

հաճախորդին կորպորատիվ ֆինանսների գծով նման խորհրդատվության 

տրամադրումից: 

290.214. Կորպորատիվ ֆինանսների գծով խորհրդատվության տրամադրումը, որը ներառում 

է աուդիտի հաճախորդի բաժնետոմսերի գովազդում, առքուվաճառք կամ 
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անդերրայթինք, կստեղծի քարոզչության կամ ինքնավերանայման վտանգ, որը կլինի 

այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական միջոցներով հնարավոր չի լինի այն 

հասցնել ընդունելի մակարդակի: Համապատասխանաբար, ընկերությունը պետք է 

զերծ մնա աուդիտի հաճախորդին նման ծառայությունների մատուցումից: 

Վճարներ  

Վճարների  համեմատական չափը 

290.215. Այն դեպքում, երբ աուդիտի հաճախորդից ստացված վճարների ընդհանուր չափը 

կազմոմ է աուդիտորական եզրակացություն տրամադրող աուդիտորական 

ընկերության ստացած ընդհանուր վճարների մեծ մասը, ապա կախվածությունն այդ 

հաճախորդից և նրան կորցնելու մտահոգությունը ստեղծում են անձնական շահի 

կամ ահաբեկման վտանգ: Վտանգի նշանակալիությունը պայմանավորված է 

այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ 

 ընկերության գործառնական կառուցվածքը, 

 արդյոք ընկերությունը կայացած է, թե նոր, և 

 ընկերության համար տվյալ հաճախորդի կարևորությունը որակական և/կամ 

քանակական տեսանկյունից:  

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և ըստ 

անհրաժեշտության կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը վերացնելու 

կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Նման նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 տվյալ հաճախորդից կախվածության կրճատումը, 

 որակի վերահսկողության արտաքին միջոցառումները, կամ 

 երրորդ կողմի. օրինակ ոլորտը կանոնակարգող մասնագիտական մարմնի կամ 

որակավորված հաշվապահի հետ հետ հիմնական աուդիտորական 

դատողությունների վերաբերյալ խորհրդակցումը: 

290.216. Անձնական շահի կամ ահաբեկման վտանգներ առաջանում են նաև այն դեպքում, 

երբ աուդիտի հաճախորդից ստացված վճարները կազմում են որևէ առանձին 

գործընկերոջ հաճախորդներից ստացված հասույթի մեծ մասը կամ ընկերության 

առանձին գրասենյակի հասույթի մեծ մասը: Վտանգի նշանակալիությունը 

պայմանավորված է այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ 

 ընկերության գործընկերոջ կամ գրասենյակի համար տվյալ հաճախորդի 

կարևորությունը որակական և/կամ քանակական տեսանկյունից:  
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 թե որքանով է տվյալ գրասենյակի գործընկերոջ կամ գործընկերների 

վարձատրության չափը կախված տվյալ հաճախորդից ստացված վճարներից: 

Ցանկացած վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և, ըստ 

անհրաժեշտության, կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը վերացնելու 

կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Նման նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 տվյալ հաճախորդից կախվածության կրճատումը, 

 կատարված աշխատանքների վերանայումը կամ դրա գծով այլ 

խորհդատվության ստացումը որակավորված հաշվապահի կողմից, 

 որակի վերահսկողության կանոնավոր ներքին կամ արտաքին միջոցառումների 

իրականացումը: 

Հանրային ընկերություն հանդիսացող աուդիտի հաճախորդներ 

290.217. Եթե աուդիտի հաճախորդը հանրային ընկերություն է և երկու հաջորդական 

տարիների ընթացքում տվյալ հաճախորդից  և նրա հետ կապակցված 

ընկերություններից (290.27 պարբերության դրույթների համաձայն) ստացված 

վճարների ընդհանուր գումարը ներկայացնում է հաճախորդի ֆինանսական 

հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտորական կարծիք հայտնող ընկերության 

ստացած ընդհանուր վճարների ավելի քան 15%-ը, ընկերությունը պետք է աուդիտի 

հաճախորդի կորպորատիվ կառավարում իրականացնող անձանց  տեղեկացնի այն 

մասին, որ ստացված վճարների ընդհանուր գումարը ներկայացնում է ընկերության 

ստացած ընդհանուր վճարների ավելի քան 15%-ը, և քննարկի, թե ստորև նշված որ 

նախազգուշական միջոցները այն պետք է կիրառի վտանգը ընդունելի մակարդակի 

հասցնելու համար և կիրառի ընտրված նախազգուշական միջոցները. 

 նախքան երկրորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 

աուդիտորական կարծիքի արտահայտումը, ֆինանսական 

հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտորական կարծիք հայտնող 

ընկերության աուդիտի թիմի անդամ չհանդիսացող որակավորված 

հաշվապահն իրականացնում է տվյալ աշխատանքների որակի 

վերահսկողության ուսումնասիրություն, կամ այդ աշխատանքները 

ուսումնասիրվում են մասնագիտական ոլորտը կանոնակարգող մարմնի 

կողմից, ինչը համարժեք է աշխատանքների որակի վերահսկողության 

ուսումնասիրության («թողարկմանը նախորդող ստուգում»), կամ 

 երկրորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 

աուդիտորական կարծիքի արտահայտումից հետո, և նախքան աուդիտորական 

կարծիքի արտահայտումը երրորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների 

վերաբերյալ, աուդիտորական կարծիք հայտնող ընկերության աուդիտի թիմի 

անդամ չհանդիսացող որակավորված հաշվապահն իրականացնում է տվյալ 
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աշխատանքների որակի վերահսկողության ուսումնասիրություն, կամ այդ 

աշխատանքները ուսումնասիրվում են մասնագիտական ոլորտը 

կանոնակարգող մարմնի կողմից, ինչը համարժեք է աշխատանքների որակի 

վերահսկողության ուսումնասիրության («թողարկմանը հաջորդող ստուգում»),   

Այն դեպքում, երբ ընդհանուր վճարների չափը զգալիորեն գերազանցում է 15%-ը, 

ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք վտանգի նշանակալիությունն այնպիսին է, 

որ թողարկմանը հաջորդող ստուգման միջոցով այն հնարավոր չի լինի նվազեցնել 

մինչև  ընդունելի մակարդակ, և անհրաժեշտ է թողարկմանը նախորդող ստուգում: 

Այդ հանգամանքներում պետք է իրականացվի թողարկմանը նախորդող ստուգում:  

Այնուհետև, եթե վճարները յուրաքանչյուր տարի շարունակեն գերազանցել 15%-ը, 

պետք է տեղի ունենա այդ փաստի բացահայտում և քննարկում կորպորատիվ 

կառավարում իրականացնող անձանց հետ, և կիրառվի վերը նշված 

նախազգուշական միջոցներից որևէ մեկը:  Այն դեպքում, երբ ընդհանուր 

գումարների չափը զգալիորեն գերազանցում է 15%-ը, ընկերությունը պետք է որոշի, 

թե արդյոք վտանգի նշանակալիությունն այնպիսին է, որ թողարկմանը հաջորդող 

ստուգման միջոցով այն հնարավոր չի լինի նվազեցնել մինչև  ընդունելի 

մակարդակ, և անհրաժեշտ է թողարկմանը նախորդող ստուգում: Այդ 

հանգամանքներում պետք է իրականացվի թողարկմանը նախորդող ստուգում:  

Վճարների ուշացում 

290.218. Եթե աուդիտի հաճախորդից ստացման ենթակա վճարները երկար ժամանակով 

ուշացվում են, հատկապես եթե դրանց զգալի մասը վճարված չէ հաջորդ տարվա 

աուդիտի հաշվետվության թողարկումից առաջ, կարող է առաջանալ անձնական 

շահի վտանգ: Որպես կանոն, ընկերությունը պարտավոր  է պահանջել վճարումների 

իրականացում նախքան աուդիտորական հաշվետվության տրամադրումը: Եթե 

վճարումները մնում են չիրականացված աուդիտի հաշվետվության տրամադրումից 

հետո, ցանկացած վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը պետք է 

գնահատվեն և անհրաժեշտության դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ 

այդ վտանգը վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Օրինակ, 

որպես նման նախազգուշական միջոց, աուդիտորական աշխատանքներին 

չմասնակցած որակավորված հաշվապահը կարող է տրամադրել 

խորհրդատվություն կամ իրականացնել աշխատանքների վերանայում: 

Ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք վճարման ենթակա գումարները կարող են 

դիտվել որպես հաճախորդին տրամադրված վարկ, և արդյոք վճարման ենթակա 

գումարների նշանակալիությունը հաշվի առնելով՝ ընկերությունը 

նպատակահարմար է գտնում վերանշանակվել աուդիտի աշխատանքների 

շարունակման համար:  

Պայմանական վճարներ 
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290.219. Պայմանական վճարներն այնպիսի վճարներ են, որոնք հաշվարկվում են նախապես 

սահմանված հիմունքներով՝ կախված գործարքի ելքից կամ ընկերության կողմից 

մատուցվող ծառայությունների արդյունքներից: Սույն բաժնի տեսանկյունից, վճարը 

չի համարվում պայմանական, եթե այն սահմանվել է դատական կամ այլ հանրային 

մարմնի կողմից:  

290.220. Աուդիտորական աշխատանքներին վերաբերող պայմանական վճարը, որն 

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գանձվում է ընկերության կողմից միջնորդի 

միջոցով, ստեղծում է այնպիսի անձնական շահի վտանգ, որ որևէ նախազգուշական 

միջոցներով այն հնարավոր չէ հասցնել ընդունելի մակարդակի: 

Համապատասխանաբար, ընկերությունը պետք է չընդունի վճարման գծով նման 

պայմանավորվածություններ: 

290.221. Հավաստիացում չպահանջող աշխատանքներին վերաբերող պայմանական վճարը, 

որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գանձվում է ընկերության կողմից, օրինակ, 

միջնորդի միջոցով, նույնպես կարող է ստեղծել անձնական շահի վտանգ: Վտանգը 

կլինի այնքան էական, որ որևէ նախազգուշական միջոցներով այն հնարավոր չէ 

հասցնել ընդունելի մակարդակի, եթե՝ 

(a) վճարը գանձվում է ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք 

հայտնող ընկերության կողմից, և վճարը էական է կամ ակնկալվում է, որ 

էական կլինի այդ ընկերության համար, 

(b) վճարը գանձվում է ցանցի անդամ ընկերության կողմից, որը մասնակցում է 

աուդիտի զգալի մասին, և վճարը էական է կամ ակնկալվում է, որ էական 

կլինի այդ ընկերության համար, կամ 

(c) հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների արդյունքը, և հետևաբար՝ 

վճարի չափը, կախված են ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված 

էական գումարի աուդիտի վերաբերյալ ապագա կամ ներկա դատողությունից: 

Համապատասխանաբար, վճարման գծով նման պայմանավորվածությունները 

չպետք է ընդունվեն: 

290.222. Այլ պայմանական վճարների գծով, որոնք գանձվում են ընկերության կողմից 

հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների դիմաց, վտանգի առկայությունը 

կամ նշանակալիությունը պայմանավորված է այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ 

 հնարավոր վճարների գումարային տիրույթը, 

 արդյոք համապատասխան լիազորված մարմինն է որոշում այն խնդրի 

հանգուցալուծումը, որի հիման վրա որոշվելու են պայմանական գումարները, 

 ծառայության բնույթը, և 
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 իրադարձության կամ գործարքի ազդեցությունը ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա: 

Ցանկացած վտանգի նշակալիությունը պետք է գնահատվի և, անհրաժեշտության 

դեպքում, կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը վերացնելու կամ 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման նախազգուշական միջոցները 

ներառում են՝ 

 որակավորված հաշվապահի կողմից աուդիտի թիմի անդամի աշխատանքի 

վերանայում կամ որևէ այլ  կերպ խորհրդատվության տրամադրում, 

 հավաստիացում  չպահանջող ծառայության իրականացման համար աուդիտի 

թիմի անդամ չհանդիսացող մասնագետների ներգրավում: 

Վարձատրության և գնահատման քաղաքականություն 

290.223. Անձնական շահի վտանգ է առաջանում այն դեպքում, երբ աուդիտի թիմի անդամը 

գնահատվում և վարձատրվում է տվյալ աուդիտի հաճախորդին հավաստիացում 

չպահանջող ծառայություններ վաճառելու համար: Վտանգի նշանակալիությունը 

կախված կլինի հետևյալից՝ 

 անձի վարձատրության կամ կատարողականի գնահատման չափը, որը 

կախված է նման ծառայությունների վաճառքից, 

 աուդիտի թիմում տվյալ անձի դերը, 

 թե արդյոք նման ծառայությունների վաճառքը ազդեցություն ունի 

առաջխաղացման որոշումների վրա:  

Վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի, և եթե վտանգը ընդունելի 

մակարդակի չէ, ընկերությունը պետք է վերանայի վարձատրության պլանը կամ 

գնահատման գործընթացը կամ կիրառի նախազգուշական միջոցներ այդ վտանգը 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ են՝ 

 տվյալ անդամների հեռացումը աուդիտի թիմից, կամ 

 որակավորված հաշվապահի կողմից աուդիտի թիմի անդամի աշխատանքի 

վերանայումը: 

290.224. Աուդիտի հիմնական գործընկերը չպետք է գնահատվի կամ վարձատրվի՝ ելնելով 

աուդիտի հաճախորդին հավաստիացում չպահանջող ծառայություններ վաճառելու 

գործում տվյալ գործընկերոջ հաջողություններից: Սա չի նշանակում, որ արգելվում է 

կիրառել շահույթի բաշխման ընդունված մեխանիզմը ընկերության գործընկերների 

միջև: 
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Նվերներ և հյուրընկալություն 

290.225. Աուդիտի հաճախորդից նվեր կամ հյուրընկալություն ընդունելը կարող է ստեղծել 

անձնական շահի և մերձավորության վտանգ: Եթե ընկերությունը կամ աուդիտի 

թիմի անդամը ընդունում է նվերներ կամ հյուրընկալություն, բացառությամբ այն 

դեպքի, եթե դրանց արժեքը չնչին է և աննշան, առաջացած վտանգը կլինի այնքան 

էական, որ որևէ նախազգուշական միջոցով այն հնարավոր չի լինի հասցնել 

ընդունելի մակարդակի: Համապատասխանաբար, ընկերությունը կամ աուդիտի 

թիմի անդամը չպետք է ընդունեն նման նվերներ կամ հյուրընկալություն: 

Փաստացի կամ սպառնացող դատական գործեր 

290.226. Եթե ընկերության կամ աուդիտի թիմի անդամի և աուդիտի հաճախորդի միջև տեղի 

է ունենում (կամ հավանական է, որ տեղի կունենա) դատական գործ, ապա 

ստեղծվում է ինքնավերանայման և ահաբեկման վտանգ: Հաճախորդի 

ղեկավարության և աուդիտի թիմի անդամների միջև հարաբերությունները պետք է 

բնութագրվեն լիարժեք անկանխակալությամբ և հաճախորդի գործունեության բոլոր 

ասպարեզների լիակատար թափանցիկությամբ: Երբ ընկերությունը և հաճախորդի 

ղեկավարությունը փաստացի կամ սպառնացող դատական գործերից ելնելով 

հայտնվում են մրցակցային պայմաններում, ինչն ազդում է լիակատար 

թափանցիկութուն ապահովելու՝ ղեկավարության պատրաստակամության վրա, 

ստեղծվում է անձնական շահի և ահաբեկման վտանգ: Ստեղծված վտանգի 

նշանակալիությունը պայմանավորված կլինի այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝  

 դատական գործի էականությունը և 

 թե արդյոք դատական գործն առնչվում է նախկինում կատարված 

աուդիտորական աշխատանքներին: 

Ցանկացած վտանգի նշակալիությունը պետք է գնահատվի և անհրաժեշտության 

դեպքում կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը վերացնելու կամ 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Նման նախազգուշական միջոցները 

ներառում են՝ 

 եթե դատական գործն առնչվում է աուդիտի թիմի անդամին՝ այդ անձի 

հեռացումն աուդիտի թիմից, կամ 

 կատարված աշխատանքների վերանայում մասնագետի կողմից 

Եթե նման նախազգուշական միջոցներով վտանգը չի նվազեցվում ընդունելի 

մակարդակի, միակ ընդունելի գործողությունը նման աուդիտի աշխատանքներից 

զերծ մնալը կամ այդ աշխատանքները մերժելն է: 

290.229-ից մինչև 290.499 պարբերությունները գիտակցաբար բաց են թողնված:  
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Օգտագործման և տարածման սահմանափակում պարունակող հաշվետվություններ 

Ներածություն 

290.500. Բաժին 290-ի անկախության պահանջները կիրառելի են բոլոր տեսակի 

աուդիտորական աշխատանքների նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, աուդիտորական 

աշխատանքների որոշ դեպքերում, երբ հաշվետվությունը պարունակում է 

օգտագործման և տարածման սահմանափակումներ, և բավարարված են  290.501 և 

290.502 պարբերություններում  ներկայացված պայմանները,  սույն բաժնի 

անկախության պահանջները կարող են փոխվել համաձայն  290.505-ից 290.514 

պարբերությունների: Այս պարբերությունները կիրառելի են միայն հատուկ 

նշանակության ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի գծով (ա) որը 

նպատակ ունի դրական կամ բացասական եզրակացություն տրամադրել այն մասին, 

որ  ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով պատրաստվել են 

համապատասխան կիրառելի ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման 

համակարգի համաձայն և, արժանահավատ ներկայացում պահանջող 

համակարգերի դեպքում, եզրակացություն այն մասին, որ ֆինանսական 

հաշվետվություները ճշմարտացի և արժանահավատ  պատկերացում են տալիս, 

կամ բոլոր էական առումներով արժանահավատ կերպով են ներկայացված 

կիրառելի ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման համակարգի 

համաձայն և  (բ)  երբ աուդիտի հաշվետվությունը ներառում է օգտագործման և 

տարածման սահմանափակումներ: Փոփոխություններ թույլատրելի չեն այն 

դեպքում, եթե ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը պահանջվում է ըստ 

օրենքի կամ կանոնակարգերի: 

290.501. Բաժին 290-ի փոփոխությունները թույլատրելի են այն դեպքում, երբ հաշվետվության 

նպատակային օգտագործողները (ա) տեղյակ են հաշվետվության 

սահմանափակումների նպատակների մասին (բ) բացահայտորեն համաձայնում են 

կիրառել փոփոխված անկախության պահանջները: Հաշվետվության նպատակների 

և սահմանափակումների մասին տեղեկությունները կարող են ստացվել 

նպատակային օգտագործողների կողմից աշխատանքների բնույթի և շրջանակի 

սահմանման աշխատանքներին մասնակցելու միջոցով՝ ուղղակի կամ անուղղակի 

կերպով, այսինքն՝ նպատակային օգտագործողների անունից հանդես գալու 

իրավունք ունեցող ներկայացուցչի միջոցով: Նման մասնակցությունը ավելի մեծ 

հնարավորություն է ընձեռում ընկերությանը հաղորդակցվել նպատակային 

օգտագործողների հետ անկախության հարցերի, ներառյալ՝ անկախության 

վտանգների գնահատման համար կարևոր հանգամանքների, վտանգները 

վերացնելու կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար անհրաժեշտ 

նախազգուշական միջոցների շուրջ, և ստանալ նրանց համաձայնությունը՝ 

անկախության փոփոխված պահանջների վերաբերյալ, որոնք պետք է կիրառվեն: 

290.502. Ընկերությունը պետք է հաղորդակցվի նպատակային օգտագործողների հետ 

(օրինակ՝ նամակ պարտավորագրի միջոցով)՝ անկախության պահանջների 



115 

 

վերաբերյալ, որոնք կիրառվելու են աուդիտորական աշխատանքների նկատմամբ: 

Այն դեպքում, երբ նպատակային օգտագործողներն իրենցից ներկայացնում են 

օգտագործողների դաս (օրինակ՝ վարկատուներ սինդիկացված վարկային 

պայմանագրով), որոնց հնարավոր չէ հստակորեն նույնականացնել ըստ անունների 

աշխատանքների իրականացման պայմանները սահմանելու պահին, նման 

օգտագործողները հետագայում տեղեկացվում են ներկայացուցչի հետ (օրինակ՝ 

ներկայացուցչի, որը ընկերության նամակ-պարտավորագիրը հասանելի է դարձնում 

բոլոր օգտագործողներին) համաձայնեցված անկախության պահանջների 

վերաբերյալ: 

290.503. Եթե ընկերությունը տրամադրում է աուդիտի հաշվետվություն, որը չի ներառում 

տվյալ հաճախորդի համար օգտագործման կամ տարածման սահմանափակումներ, 

ապա 290.500-ից 290.514 պարբերությունների դրույթները չեն փոփոխում 

աուդիտորական աշխատանքների նկատմամբ 290.1-ից 290.228 պարբերությունների 

կիրառման պահանջը: 

290.504. Բաժին 290-ի պահանջների փոփոխությունները, որոնք թույլատրված են վերը նշված 

հանգամանքներում, նկարագրված են 290.505-ից 290.514 պարբերություններում: 

Բոլոր այլ դեպքերում բաժին 290-ի դրույթների հետ համապատասխանությունը 

պարտադիր է: 

Հանրային ընկերություններ 

290.505. Եթե 290.500-ից 290.502 պարբերությունների դրույթները ապահովված են, 

անհրաժեշտություն չկա կիրառել 290.100-ից 290.228 պարբերությունների 

դրույթները, որոնք կիրառելի են հանրային ընկերությունների համար կատարվող 

աշխատանքների նկատմամբ: 

Փոխկապակցված ընկերություններ 

290.506. Եթե 290.500-ից 290.502 պարբերությունների դրույթները ապահովված են,  աուդիտի 

հաճախորդին հղումները չեն ներառում փոխկապացված ընկերությունները: 

Այնուամենայնիվ, եթե աուդիտի թիմը տեղյակ է, կամ հիմքեր ունի կարծելու, որ  

հաճախորդի հետ կապացված ընկերության հետ հարաբերությունները կամ 

հանգամանքները կարևոր են  ընկերության՝ հաճախորդից անկախությունը 

գնահատելու տեսանկյունից, ապա աուդիտի թիմը պետք է այդ փոխկապակցված 

ընկերությունը նույնպես հաշվի առնի  անկախության վտանգները հայտնաբերելիս և 

գնահատելիս և համապատասխան նախազգուշական միջոցները կիրառելիս: 

Ընկերությունների ցանցեր և ցանցի անդամ ընկերություններ 

290.507. Եթե 290.500-ից 290.502 պարբերությունների դրույթները ապահովված են, 

ընկերությանը արված հղումը չի ներառում ցանցի անդամ ընկերություններին: 

Սակայն եթե ընկերությունը տեղյակ է, կամ պատճառ ունի կարծելու, որ ցանցի 

անդամ ընկերությունների շահերի և հարաբերությունների միջոցով ստեղծվում են 
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վտանգներ, դրանք նույնպես պետք է ներառվեն անկախության վտանգների 

գնահատման գործընթացում: 

Ֆինանսական շահ, վարկեր և երաշխիքներ, սերտ գործնական հարաբերություններ, 

ընտանեկան և անձնական հարաբերություններ 

290.508. Եթե 290.500-ից 290.502 պարբերությունների դրույթները ապահովված են, ապա 

290.102-ից 290.143 պարբերությունների դրույթները կիրառվում են միայն 

աշխատանքների իրականացման թիմի անդամների, նրանց ընտանիքի անմիջական 

և մերձավոր անդամների նկատմամբ: 

290.509. Ավելին, պետք է որոշվի, թե արդյոք 290.102-ից 290.143 պարբերություններում 

նկարագրված ձևով առաջանում են անկախության վտանգներ աուդիտի 

հաճախորդի և աուդիտի թիմի հետևյալ անդամների միջև՝ 

(a) տեխնիկական կամ ոլորտին առնչվող խնդիրների, գործարքների կամ 

իրադարձությունների առնչությամբ խորհրդատություն տրամադրող անձինք, 

(b) աշխատանքների որակի վերահսկողություն ապահովող, ներառյալ 

աշխատանքների որակի վերահսկողության ստուգում իրականացնող 

անձինք: 

Պետք  է գնահատվեն բոլոր այն վտանգները, որոնք, աշխատանքային խմբի 

հիմնավորված կարծիքով, առաջանում են աուդիտի հաճախորդի և  

աուդիտորական աշխատանքների արդյունքների վրա ազդեցություն ունեցող՝ 

ընկերության այլ անձանց միջև գոյություն ունեցող շահերի և հարաբերությունների 

միջոցով, ներառյալ այն անձանց, որոնք առաջարկություններ են տրամադրում 

աուդիտորական աշխատանքների  վարձատրության չափի վերաբերյալ, կամ 

ուղղակի վերահսկողություն, ղեկավարություն կամ այլ տեսակի հսկողություն են 

իրականացնում աուդիտորական աշխատանքների նկատմամբ (ներառյալ՝ 

աուդիտորական աշխատանքների գործընկերոջից հաջորդական կարգով վեր 

կանգնած բոլոր ավագ մակարդակներում գտնվողներին՝ ընդհուպ մինչև 

ընկերության ավագ կամ ղեկավար գործընկերը (գլխավոր գործադիր տնօրեն կամ 

համարժեք անձը): 

290.510. Պետք  է գնահատվեն նաև բոլոր այն վտանգները, որոնք, աշխատանքային խմբի 

հիմնավորված կարծիքով, առաջանում են 290.108-ից մինչև 290.111 և290.113-ից 

մինչև 290.115 պարբերություններում նկարագրված անձանց՝ աուդիտի հաճախորդի 

մոտ ունեցած ֆինանսական շահի արդյունքում: 

290.511. Եթե անկախության վտանգը ընդունելի մակարդակի չէ, պետք է կիրառվեն 

նախազգուշական միջոցներ՝ այն վերացնելու կամ ընդունելի մակադակի հասցնելու 

համար:  
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290.512. Ընկերության շահերի նկատմամբ 290.106-ից մինչև 290.115 պարբերությունների 

դրույթները կիրառելիս, եթե ընկերությունը ուղղակի կամ անուղղակի էական 

ֆինանսական շահ ունի աուդիտի հաճախորդի մոտ, առաջացած անձնական շահի 

վտանգը կլինի այնքան էական, որ որևէ նախազգուշական միջոցով այն հնարավոր 

չի լինի հասցնել ընդունելի մակարդակի: Համապատասխանաբար, ընկերությունը  

չպետք է ունենա նման ֆինանսական շահ:  

Աշխատանքը աուդիտի հաճախորդի մոտ 

290.513. Պետք է գնահատվեն 290.132-ից մինչև 290.136 պարբերություններում նկարագրված 

աշխատանքային հարաբերությունների արդյունքում առաջացած բոլոր տեսակի 

վտանգները: Եթե առկա է անկախության վտանգ, որն ընդունելի մակարդակի չէ, 

պետք է կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ՝ այն վերացնելու կամ ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու համար: Հնարավոր նախազգուշական միջոցների 

օրինակներ բերված են 290.134 պարբերությունում:  

Հավաստիացում չպահանջող ծառայությունների տրամադրում 

290.514. Եթե ընկերությունը իրականացնում է աուդիտի հաճախորդի համար սահմանափակ 

օգտագործմամբ և տարածմամբ հաշվետվության տրամադրման  աշխատանքներ և 

տրամադրում է հավաստիացում չպահանջող ծառայություններ աուդիտի 

հաճախորդին, պետք է ապահովվի համապատասխանություն 290.154 ից 290.228 

պարբերությունների հետ՝ 290.504-ից 290.507 պարբերությունների դրույթների 

պահպանմամբ:  
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Բաժնի կառուցվածքը 

291.1. Սույն բաժինն անդրադառնում է հավաստիացման այն առաջադրանքների 

անկախությանը վերաբերող պահանջներին, որոնք չեն հանդիսանում աուդիտի 

կամ դիտարկման առաջադրանքներ: Աուդիտի և դիտարկման առաջադրանքների 

անկախության նկատմամբ կիրառվող պահանջները ներկայացված են նախորդ 

բաժնում: Եթե հավաստիացման առաջադրանքի պատվիրատուն ցանկանում է նաև 

ֆինանսական աուդիտի իրականացում կամ դիտարկման ծառայությունների 

մատուցում, ապա նախորդ բաժնի պահանջները տարածվում են նաև 

մասնագիտական/խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերության 

(այսուհետ՝ ընկերություն), խմբի անդամ ընկերությունների և ֆինանսական 

աուդիտ կամ դիտարկման ծառայությունններ մատուցող խմբի անդամների 

նկատմամբ: Հավաստիացման առաջադրանքների որոշ հանգամանքների դեպքում, 

երբ հավաստիացման մասին հաշվետվությունը ենթադրում է օգտագործման և 

տարածման սահմանափակում, ինչպես նաև բավարարվում են որոշակի այլ 

պայմաններ, սույն բաժնի անկախության նկատմամբ կիրառվող պահանջները 

կարող են ձևափոխվել բաժին 4-ին համապատասխան: 

291.2. Հավաստիացման առաջադրանքները նախագծված են բարձրացնելու 

նպատակային օգտագործողների վստահության աստիճանը՝ բացահայտելով, թե 

որքանով է խնդրո առարկայի գնահատումը կամ չափումը համապատասխանում 

կիրառելի չափանիշներին: Աուդիտի և հավաստիացման ստանդարտների 

միջազգային խորհրդի կողմից հրապարակած Հավաստիացման 

առաջադրանքների միջազգային հիմունքներում (Հավաստիացման հիմունքներ) 

նկարագրվում են հավաստիացման առաջադրանքի տարրերը և նպատակները, 

ինչպես նաև այն առաջադրանքները, որոնց նկատմամբ կիրառվում են 

Հավաստիացման առաջադրանքների միջազգայյին ստանդարտները (ՀԱՄՍ): 

Հավաստիացման առաջադրանքների տարրերը և նպատակները ներկայացված են 

Հավաստիացման հիմունքներում: 

291.3. Օբյեկտիվության հիմնարար սկզբունքի համաձայն՝ որակավորված հաշվապահը* 

պետք է լինի անկախ պատվիրատուներից: Ինչպես պահանջվում է սույն 

Վարքագծի կանոններով, հավաստիացման առաջադրանքի ընթացքում 

առաջադրանքի խմբի անդամները և մասնագիտական/խորհրդատվական 

ծառայություններ մատուցող ընկերությունը պետք է խստորեն հետևեն 

անկախության պահանջներին: Անկախությանը սպառնացող ցանկացած վտանգ, 

որն, ըստ ընկերության, կարող է խաթարել ընկերության հարաբերությունները 

կամ վարկաբեկել ընկերությունը, պետք է գնահատվի: Ի լրումն, այն դեպքում, եթե 

հավաստիացման առաջադրանքի խումբը տեղյակ է, կամ հիմքեր ունի կարծելու, որ 

                                                

* ՀՀ-ում մասնագիտական կառույցի կողմից որակավորված հաշվապահ, որը նաև ընդգրկում է 

աուդիտորական գործունեություն իրականացնելու իրավասությունները: 
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պատվիրատու կազմակերպության կապակցված կողմի հետ որևէ հարաբերություն 

կամ հանգամանք կարող է խաթարել ընկերության անկախությունը, այդ փաստը 

պետք է գնահատվի: Անկախությանը սպառնացող վտանգները հատկորոշելիս և 

գնահատելիս՝ առաջադրանքի խումբը պետք է հաշվի առնի նաև այդ կապակցված 

կողմին և կիրառի համապատասխան նախազգուշական միջոցներ: 

Անկախության նկատմամբ կիրառվող հայեցակարգային հիմունքների մոտեցումը 

291.4. Սույն բաժնի նպատակն է մասնագիտական ծառայություններ մատուցող 

ընկերություններին և հավաստիացման առաջադրանքի խմբի անդամներին օգնել 

կիրառելու անկախության պահպանման հայեցակարգային հիմունքների 

մոտեցումը, ինչպես ներկայացված է ստորև: 

291.5. Անկախությունը ենթադրում է՝ 

(a) Մտքի անկախություն. 

Գիտակցության այնպիսի վիճակ, որը թույլ է տալիս եզրակացություն կատարել 

առանց կողմնակի ազդեցության` չխաթարելով մասնագիտական 

դատողության կիրառումը և հնարավորություն տալով մասնագետին լինել 

ազնիվ, օբյեկտիվ և կիրառել մասնագիտական կասկածամտություն: 

(b) Թվացյալ անկախություն. 

Նշանակալի փաստերի և հանգամանքների անտեսում, որի դեպքում խելամիտ 

և տեղակացված երրորդ կողմը կոնկրետ փաստերը և հանգամանքները 

կշռադատելով կարող է եզրակացնել, որ ընկերության կամ առաջադրանքի 

խմբի անդամների ազնվությունը, օբյեկտիվությունը կամ մասնագիտական 

կասկածամտությունը խաթարվել են: 

291.6. Անկախության հայեցակարգային հիմունքների մոտեցումը պետք է կիրառվի 

որակավորված հաշվապահի կողմից՝ 

(a) հատկորոշելու անկախությանը սպառնացող վտանգները, 

(b) գնահատելու հատկորոշված վտանգների նշանակալիությունը, 

(c) կիրառելու նախազգուշական միջոցներ՝ հատկորոշված վտանգները 

վերացնելու կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու նպատակով: 

Երբ որակավորված հաշվապահը որոշում է, որ համապատասխան 

նախազգուշական միջոցները տեղին չեն կամ չեն կարող կիրառվել անկախությանը 

սպառնացող վտանգները վերացնելու կամ մեղմացնելու նպատակով, ապա 

վերջինս պետք է վերացնի այն հանգամանքը կամ հարաբերությունը, որի 

արդյունքում առաջացել է այդ վտանգը՝ այլապես անհրաժեշտ է հրաժարվել 

հավաստիացման առաջադրանքից կամ դադարեցնել այն:  
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Որակավորված հաշվապահը պետք է կիրառի մասնագիտական դատողություն՝ 

վերոնշյալ հայեցակարգային հիմունքները կիրառելու համար: 

291.7. Անկախությանը սպառնացող վտանգները գնահատելիս՝ անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել բազմաթիվ և բազմապիսի հանգամանքներ: Անհնար է հատկորոշել բոլոր 

այն իրավիճակները, որոնք կարող են վտանգել անկախությունը, ուստի նաև 

հատկորոշել համապատասխան նախազգուշական կամ վերացնող 

գործողությունը: Հետևաբար, սույն Կանոնները սահմանում են հայեցակարգային 

այն հիմունքները (ուղենիշերը), որոնց օգնությամբ մասնագիտական 

ծառայություններ մատուցող ընկերությունները և առաջադրանքի խմբի 

անդամները կկարողանան հատկորոշել, գնահատել և արձագանքել 

անկախությանը սպառնացող վտանգներին: Հայեցակարգային հիմունքների 

օգնությամբ որակավորված հաշվապահները կկարողանան համապատասխանել 

սույն Կանոններում ներկայացված վարքագծի պահանջներին: Հիմունքներում 

բերված են հանգամանքների բազմապիսի օրինակներ, որոնք կարող են սպառնալ 

անկախությանը կոնկրետ իրավիճակներում, երբ որակավորված հաշվապահը 

իրականացնում է գործողություններ կամ կատարում եզրակացություններ, որոնք 

հստակ արգելված չեն և, ըստ նրա, թույլատրելի են: 

291.8. 291.100 7 և նրանից հետո եկող պարբերություններում ներկայացված է, թե ինչպես է 

կիրառվում անկախության հայեցակարգային հիմունքների մոտեցումը: 

Այնուհանդերձ, նշված պարբերություններում չեն ներկայացվում այն բոլոր 

հանգամանքները և հարաբերությունները, որոնք անկախության համար ստեղծում 

են կամ ի վիճակի են ստեղծել վտանգ: 

291.9. Որոշելու համար՝ առաջադրանքը պետք է ընդունել կամ շարունակել, կամ արդյոք 

կոնկրետ անդամը կարող է լինել առաջադրանքի խմբի անդամ, թե ոչ, 

ընկերությունը պետք է հատկորոշի և գնահատի անկախությանը սպառնացող 

բոլոր վտանգները: Եթե սպառնացող վտանգի մակարդակն ընդունելի չէ, և հարկ է 

որոշել՝ ընդունել առաջադրանքը կամ խմբում ներառել կոնկրետ անդամ, թե ոչ, 

ընկերությունը պետք է որոշի, արդյոք առկա են այն բոլոր նախազգուշական 

միջոցները, որոնք կօգնեն վերացնել սպառնացող վտանգը կամ մեղմացնել այն՝ 

հասցնելով ընդունելի մակարդակի, կիրառել այլ նախազգուշական միջոցներ կամ 

դադարեցնել առաջադրանքը: Առաջադրանքի ընթացքում սպառնացող վտանգի 

մասին տեղեկատվություն ունենալուն պես, ընկերությունը պետք է գնահատի այդ 

վտանգի նշանակալի լինելու աստիճանը՝ հայեցակարգային հիմունքների 

մոտեցման համաձայն: 

291.10. Սույն բաժնի համատեքստում անընդմեջ խոսվում է անկախությանը սպառնացող 

վտանգի նշանակալիության մասին: Որոշելու համար՝ սպառնացող վտանգը 

նշանակալի է թե ոչ՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել որակական և քանակական 

գործոններ: 
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291.11. Սույն բաժնում հիմնականում չեն հատկորոշվում այն անձինք, ովքեր ընկերության 

ներսում պատասխանատու են անկախության պահպանման համար, քանի որ 

ընկերության մեծությունից, կառուցվածքից և կազմակերպաիրավական ձևից 

ելնելով, պատասխանատվության շրջանակները կարող են լինել տարբեր: Որակի 

վերահսկման միջազգային ստանդարտների համաձայն (ՈՎՄՍ)՝ ընկերությունը 

պետք է մշակի և որդեգրի այնպիսի քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք 

նախագծված են տրամադրելու ողջամիտ երաշխիք առ այն, որ անկախությունը 

պահպանված է վարքագծի կանոններին համապատասխան: 

Հավաստիացման առաջադրանքներ 

291.12. Ինչպես ներկայացված է Հավաստիացման հիմունքներում, հավաստիացման 

առաջադրանքի շրջանակներում որակավորված հաշվապահը տրամադրում է 

եզրակացություն, որը նախագծված է բարձրացնելու կիրառելի չափանիշների 

համեմատ խնդրո առարկայի գնահատման կամ չափման վերաբերյալ 

նպատակային օգտագործողների վստահության մակարդակը: 

291.13. Խնդրո առարկայի գնահատման կամ չափման արդյունքը հանդիսանում է այն 

տեղեկատվությունը, որը ստացվում է խնդրո առարկայի նկատմամբ կիրառելի 

չափանիշները կիրառելու արդյունքում: «Խնդրո առարկայի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն» տերմինն օգտագործվում է նշանակելու խնդրո առարկայի 

գնահատման կամ չափման արդյունքը: Օրինակ, Հավաստիացման հիմունքները 

սահմանում են, որ ներքին հսկողության արդյունավետության մասին 

հաստատումը (խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն) արվում է 

ներքին հսկողության արդյունավետության գնահատման հիմունքները ներքին 

հսկողության համակարգի նկատմամբ (գործընթաց, խնդրո առարկա) կիրառելուց 

հետո (ինչպիսիք են «Ներքին հսկողություն. միասնական հիմունքներ» կամ 

«Հսկողության գնահատման ուղեցույց»):  

291.14. Հավաստիացման առաջադրանքները կարող են լինել` 

 հաստատման առաջադրանքներ (assertion-based), 

 ուղղակիորեն հաշվետվությունների տրամադրման առաջադրանքներ (direct 

reporting engagements):  

Երկու դեպքում էլ այդ առաջադրանքները ներառում են երեք կողմ՝ որակավորված 

հաշվապահ, պատասխանատու կողմ և նպատակային օգտագործողներ:  

291.15. Հաստատման առաջադրանքների դեպքում պատասխանատու կողմը գնահատում 

է խնդրո առարկան ի համեմատություն չափանիշի և ներկայացնում խնդրո 

առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Խնդրո առարկայի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը պատասխանատու կողմի կողմից ներկայացվող հաստատումն 

է, որն էլ իր հերթին հասանելի է դառնում նպատակային օգտագործողներին: 
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291.16. Ուղղակիորեն հաշվետվությունների տրամադրման առաջադրանքների դեպքում, 

որակավորված հաշվապահը կամ ուղղակիորեն գնահատում է խնդրո առարկան ի 

համեմատություն չափանիշի, կամ պատասխանատու կողմից ստանում է 

ներկայացուցչական նամակ առ այն, որ վերջինս իրականացրել է գնահատումը, 

սակայն այն հասանելի չէ նպատակային օգտագործողներին: Խնդրո առարկայի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը նպատակային օգտագործողներին ներկայացվում 

է հավաստիացման մասին հաշվետվության տեսքով: 

Հաստատման առաջադրանքներ 

291.17. Հաստատման առաջադրանքների դեպքում, հավաստիացման առաջադրանքի 

խմբի անդամները և ընկերությունը պետք է անկախ լինեն հավաստիացման 

առաջադրանքի պատվիրատուից (խնդրո առարկայի տեղեկատվության համար 

պատասխանատու կողմը, որը կարող է պատասխանատու լինել նաև խնդրո 

առարկայի համար): Անկախության նման պահանջները արգելում են 

հարաբերություններ ունենալ հավաստիացման առաջադրանքի խմբի անդամների 

և տնօրենի (գործադիր ղեկավարի) և խնդրո առարկայի վերաբերյալ 

տեղեկատվության վրա նշանակալի ազդեցություն ունեցող պատվիրատուի 

առանձին աշխատակիցների միջև: Ի լրումն, պետք է որոշել արդյոք 

անկախությանը սպառնացող վտանգներն առաջանում են պատվիրատուի այն 

աշխատակիցների հետ հարաբերությունների արդյունքում, ովքեր ունեն 

նշանակալի ազդեցություն խնդրո առարկայի վրա, թե ոչ: Անհրաժեշտ է գնահատել 

սպառնացող յուրաքանչյուր վտանգի նշանակալիությունը՝ պարզելու արդյոք 

ընկերությունը հիմքեր ունի կարծելու, որ դրանք առաջացել են խմբի 

ընկերությունների (եթե ընկերությունը կազմում է ցանցային ընկերության մի 

մասը, օրինակ՝ KPMG խմբի ընկերություններ) շահերի և փոխհարաբերությունների 

արդյունքում: 

291.18. Հիմնականում հաստատման առաջադրանքների դեպքում, պատասխանատու 

կողմը պատասխանատու է խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության և 

խնդրո առարկայի համար: Այնուհանդերձ, որոշ առաջադրանքների դեպքում, 

պատասխանատու կողմը կարող է պատասխանատվություն չկրել խնդրո 

առարկայի համար: Օրինակ, երբ որակավորված հաշվապահը ներգրավված է 

հավաստիացման առաջադրանքում, որի շրջանակներում խնդրո առարկան 

հանդիսանում է կազմակերպության շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված 

գործելակերպի մասին բնապահպանական խորհրդատուի կողմից ներկայացված 

հաշվետվությունը: Այս դեպքում խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության 

համար պատասխանատու կողմը հանդիսանում է բնապահպանական 

խորհրդատուն, սակայն խնդրո առարկայի համար (այսինքն՝ շրջակա միջավայրի 

պահպանմանն ուղղված գործելակերպ) պատասխանատվությունը կրում է 

կազմակերությունը: 
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291.19. Հաստատման առաջադրանքների դեպքում, երբ պատասխանատու կողմը 

պատասխանատվություն է կրում խնդրո առարկայի տեղեկատվության այլ ոչ 

խնդրո առարկայի համար, հավաստիացման առաջադրանքի խմբի անդամները և 

ընկերությունը պետք է անկախ լինեն խնդրո առարկայի վերաբերյալ 

տեղեկատվության համար պատասխանատվություն կրող կողմից (պատվիրատու 

կազմակերպությունից): Ի լրումն, անհրաժեշտ է գնահատել բոլոր այն սպառնացող 

վտանգները, որոնք, ըստ ընկերության, կարող են առաջանալ հավաստիացման 

առաջադրանքի խմբի անդամի, ընկերության, խմբի ընկերությունների և խնդրո 

առարկայի համար պատասխանատու կողմերի միջև առկա շահերից և 

փոխհարաբերություններից:  

Հաշվետվությունների ուղղակիորեն տրամադրման առաջադրանքներ 

291.20. Հաշվետվությունների ուղղակիորեն տրամադրման առաջադրանքների դեպքում, 

հավաստիացման առաջադրանքի խմբի անդամները և ընկերությունը պետք է 

անկախ լինեն հավաստիացման առաջադրանքի պատվիրատու 

կազմակերպությունից (խնդրո առարկայի համար պատասխանատու կողմից): 

Անհրաժեշտ է իրականացնել նաև անկախությանը սպառնացող վտանգների 

գնահատում, որոնք ըստ ընկերության կարող են առաջանալ խմբի 

ընկերությունների շահերի և փոխհարաբերությունների արդյունքում: 

Սահմանափակ օգտագործման և տարածման հաշվետվություններ 

291.21. Որոշ դեպքերում, երբ հավաստիացման մասին հաշվետվությունը ենթադրում է 

օգտագործման և տարածման սահմանափակում, և եթե բավարարվում են սույն և 

հաջորդ պարբերության պայմանները, սույն բաժնի անկախության նկատմամբ 

գործող պահանջները կարող են ձևափոխվել: Նշված ձևափոխությունը 

թույլատրվում է, եթե հաշվետվության նպատակային օգտագործողները 

իրազեկված են հաշվետվության նպատակի, խնդրո առարկայի վերաբերյալ 

տեղեկատվության և սահմանափակումների մասին, ինչպես նաև անառարկելիորն 

համաձայնվում են կիրառել անկախության ձևափոխված պահանջները: 

Նպատակային օգտագործողները հաշվետվության նպատակի, խնդրո առարկայի 

վերաբերյալ տեղեկատվության, ինչպես նաև հաշվետվության 

սահմանափակումների մասին կարող են տեղեկանալ առաջադրանքի բնույթը և 

գործողության շրջանակը սահմանելիս՝ ուղղակի մասնակցությամբ կամ 

անուղղակի՝ իրենց անունից հանդես եկող ներկայացուցչի միջոցով: Նպատակային 

օգտագործողների այսպիսի մասնակցությունը նպաստում է նպատակային 

օգտագործողների հետ անկախությանը վերաբերող հարցերի շուրջ ընկերության 

հաղորդակցության բարելավմանը, ներառյալ այն հանգամանքների վերաբերյալ, 

որոնք կիրառելի են անկախությանը սպառնացող վտանգները գնահատելու, 

նախազգուշական միջոցները քննարկելու և ձևափոխված պահանջները 

համաձայնեցնելու համար: 
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291.22. Ընկերությունը նպատակային օգտագործողներին պետք է տեղեկացնի (օրինակ՝ 

առաջադրանքի մասին նամակի տեսքով) անկախության պահպանմանը 

վերաբերող պահանջների մասին, որոնք պետք է կիրառվեն հավաստիացման 

առաջադրանքի դրույթները կիրառելիս: Այն դեպքում, երբ նպատակային 

օգտագործողները հանդիսանում են օգտագործողների խումբ (օրինակ, 

փոխատուները սինդիկատ վարկային պայմանագրում), որոնց կոնկրետ հնարավոր 

չէ անուն առ անուն որոշակիացնել առաջադրանքի պայմանները որոշելու պահին, 

այդպիսի օգտագործողները պետք է հետագայում տեղեկացվեն իրենց 

ներկայացուցչի կողմից անկախության համաձայնեցված պահանջների 

վերաբերյալ (օրինակ՝ երբ ներկայացուցիչը առաջադրանքի մասին 

հաշվետվությունը հասանելի է դարձնում բոլոր օգտագործողներին): 

291.23. Եթե ընկերությունը հրապարակում է նաև հավաստիացման մասին 

հաշվետվություն, որը չի ներառում օգտագործման և տարածման 

սահմանափակում միևնույն պատվիրատուի համար, ապա ստորև նշված 

պարբերությունների պահանջները կիրառվում են հավաստիացման 

առաջադրանքի նկատմամբ: Եթե ընկերությունը նաև հրապարակում է աուդիտի 

մասին հաշվետվություն, անկախ այն հանգամանքից առկա է օգտագործման և 

տարածման սահմանափակում միևնույն պատվիրատուի համար, թե ոչ, ապա 

կիրառվում են «Անկախություն – աուդիտի և դիտարկման առաջադրանքներ» 

բաժնի պահանջները:  

291.24. Սույն բաժնի պահանջների ձևափոխությունները, որոնք թույլատրելի են վերը 

նշված հանգամանքների դեպքում, ներկայացված են ստորև նշված 

պարբերություններում: Մնացած բոլոր դեպքերում սույն բաժնի պահանջներին 

հետևելը պարտադիր է: 

291.25. Երբ օգտագործման և տարածման սահմանափակման վերը նշված 

պարբերությունների պայմանները բավարարվում են, սույն բաժնի 

համապատասխան պարբերությունները կիրառվում են առաջադրանքի խմբի բոլոր 

անդամների, նրանց մերձավոր ընտանիքների անդամների նկատմամբ: Ի լրումն, 

անհրաժեշտ է որոշել արդյոք անկախությանը սպառնացող վտանգներն առաջացել 

են պատվիրատուի և առաջադրանքի խմբի ստորև նշված այլ անդամների միջև 

ծագող շահերից և հարաբերություններից՝ 

(a) տեխնիկական, իրավաբանական կամ տվյալ բնագավառին վերաբերող այլ 

մասնագիտական հարցերի, գործառնությունների և դեպքերի վերաբերյալ 

խորհրդատվություն մատուցող անձինք, 

(b) առաջադրանքի որակի վերահսկման համար պատասխանատու անձինք, 

ներառյալ նրանք, ովքեր իրականացնում են առաջադրանքի որակի 

վերահսկման ստուգումը: 
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Անհրաժեշտ է գնահատել նաև այն սպառնացող վտանգները, որոնք ըստ 

առաջադրանքի խմբի անդամների առաջացել են պատվիրատուի և 

հավաստիացման առաջադրանքի արդյունքի վրա ուղղակիորն ազդեցություն 

ունեցող ընկերության այլ անդամների (ներառյալ նրանք, ովքեր ներգրավված են 

փոխհատուցման հարցերում, կամ ովքեր իրականացնում են վերահսկման, 

կառավարման գործառույթներ, նաև գործընկեր-ղեկավարները, ովքեր 

պատասխանատու են առաջադրանքի համար) միջև ծագած շահերից և 

փոխհարաբերություններից: 

291.26. Նույնիսկ, եթե սահմանափակման վերաբերյալ վերը նշված պարբերությունները 

բավարարված են, եթե ընկերությունն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 

պատվիրատու ընկերությունում ունի ֆինանսական շահ, առաջացող վտանգը 

կարող է այնքան նշանակալի լինել, որ հնարավոր չլինի կիրառել որևէ 

նախազգուշական միջոց՝ այդ սպառնացող վտանգը ընդունելի մակարդակի 

հասցնելու համար: Հետևաբար, ընկերությունը չպետք է ունենա նման 

ֆինանսական շահ: 

291.27. Անհրաժեշտ է գնահատել նաև անկախությանը սպառնացող այն բոլոր 

վտանգները, որոնք ընկերության կարծիքով կարող են ծագել խմբի 

ընկերությունների շահերից և փոխհարաբերություններից: 

Մեկից ավելի պատասխանատու կողմեր 

291.28. Հավաստիացման որոշ առաջադրանքների դեպքում, լինեն դրանք հաստատման 

առաջադրանքներ, թե հաշվետվության ուղղակիորեն տրամադրման 

առաջադրանքներ, կարող են լինել մեկից ավելի պատասխանատու կողմեր: 

Որոշելու՝ արդյոք անհրաժեշտ է կիրառել սույն բաժնի դրույթները 

հավաստիացման առաջադրանքների պատասխանատու բոլոր կողմերի 

նկատմամբ թե ոչ, ընկերությունը պետք է գնահատի արդյոք առկա են 

փոխհարաբերություններ ընկերության կամ առաջադրանքի անդամներից որևէ 

մեկի և պատասխանատու կողմերից որևէ մեկի միջև, ինչը կարող է վտանգել 

անկախության պահպանումը և խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության 

համատեքստում լինել նշանակալի: Նշվածը կախված է ՝ 

 խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության (կամ հենց իր՝ խնդրո 

առարկայի) նշանակալիությունից, որի համար պատասխանատվություն է 

կրում որևէ կոնկրետ կողմ, և 

 տվյալ առաջադրանքի նկատմամբ հանրային հետաքրքրության աստիճանից: 

Եթե ընկերությունը որոշում է, որ կոնկրետ մեկ պատասխանատու կողմի հետ 

փոխհարաբերություններից ծագող սպառնացող վտանգը նշանակալի չէ, 

ընկերությունը կարող է չկիրառել բոլոր դրույթները այդ պատասխանատու կողմի 

նկատմամբ: 
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Աուդիտի փաստաթղթավորում 

291.29. Փաստաթղթավորումը որակավորված հաշվապահի կողմից կատարված 

դատողությունների վկայությունն է, որը կիրառվում է անկախության պահանջների 

նկատմամբ համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն կազմելիս: 

Սակայն փաստաթղթավորման բացակայությունը որոշիչ չէ հատկորոշելու՝ 

ընկերությունը դիտարկել է կոնկրետ խնդիրը, թե ոչ, կամ արդյոք պահպանվել են 

անկախության պահանջները: 

Որակավորված հաշվապահը պետք է փաստաթղթավորի պատվիրատու 

կազմակերպության կողմից անկախության պահանջներին համապատասխանելու 

մասին իր եզրակացությունը, ինչպես նաև այդ եզրակացությունը հիմնավորող 

բոլոր քննարկումները: Հետևաբար՝ 

(a) երբ պահանջվում է կիրառել նախազգուշական միջոցներ՝ վտանգը 

նվազեցնելու և ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար, որակավորված 

հաշվապահը պետք է փաստաթղթավորի այդ վտանգի բնույթը և գործող 

նախազգուշական միջոցները, որոնք կիրառվել են վտանգը նվազեցնելու և այն 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար, 

 

(b) երբ վտանգը պահանջում է նշանակալի վերլուծություն՝ որոշելու 

նախազգուշական միջոցների անրաժեշտությունը, և երբ որակավորված 

հաշվապահը եզրակացնում է, որ դրանց անհրաժեշտությունը չկա, քանի որ 

սպառնացող վտանգն արդեն ընդունելի մակարդակի է, այդ դեպքում 

որակավորված հաշվապահը պետք է փաստաթղթավորի այդ վտանգի բնույթը 

և եզրակացության տրամաբանական հիմնավորումը: 

Առաջադրանքի ժամանակաշրջանը 

291.30. անկախության պահպանումը պատվիրատու կազմակերպությունից պետք է 

պահպանվի ընկերության կողմից և´ առաջադրանքի կատարման, և´ խնդրո 

առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության ընդգրկող ժամանակաշրջանի 

ընթացքում: Առաջադրանքի սկիզբ է համարվում, երբ առաջադրանքի խումբը 

սկսում է մատուցել հավաստիացման ծառայություններ կոնկրետ առաջադրանքի 

մասով: Առաջադրանքի ժամանակարջանն ավարտվում է, երբ ներկայացվում է 

հավաստիացման մասին հաշվետվությունը: Եթե առաջադրանքը կրկնվող բնույթ 

ունի, այն ավարտվում է կողմերից մեկի ծանուցման համաձայն՝ առ այն, որ 

որակավորված հաշվապահը դադարեցում է ծառայությունները, կամ 

առաջադրանքն ավարտվում է վերջնական հաշվետվությունը ներկայացնելուց 

հետո: 

291.31. Երբ կազմակերպությունը հավաստիացման առաջադրանքի պատվիրատու է 

դառնում այն ժամանակաշրջանի ընթացքում կամ հետո, որն ընդգրկում է խնդրո 

առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որի վերաբերյալ ընկերությունը պետք 
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է ներկայացնի եզրակացություն, ընկերությունը պետք է որոշի արդյոք 

անկախությանը սպառնացող վտանգներն առաջացել են՝ 

(a) պատվիրատու կազմակերպության հետ ֆինանսական կամ 

ձեռնարկատիրական հարաբերությունների արդյունքում այն 

ժամանակահատվածի ընթացքում կամ հետո, որն ընդգրկում է խնդրո 

առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, սակայն նախքան առաջադրանքի 

ընդունումը, կամ 

(b) պատվիրատու կազմակերպությանը նախկինում մատուցած ծառայությունների 

արդյունքում: 

291.32. Եթե պատվիրատու կազմակերպությանը մատուցվել է ոչ-հավաստիացման 

ծառայություն այն ժամանակաշրջանի ընթացքում կամ հետո, որն ընդգրկում է 

խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, սակայն նախքան 

հավաստիացման առաջադրանքի խմբի կողմից հավաստիացման 

ծառայությունների մատուցումը և, եթե այդ ծառայության մատուցումը չի 

թույլատրվում իրականացնել հավաստիացման առաջադրանքի ընթացքում, ապա 

ընկերությունը պետք է գնահատի այդ ծառայության մատուցմամբ 

պայմանավորված՝ անկախությանը սպառնացող ցանկացած վտանգ: Եթե որևէ 

վտանգ ընդունելի մակարդակի չէ, հավաստիացման առաջադրանքը պետք է 

ընդունվի միայն այն դեպքում, եթե կիրառվում են նախազգուշական միջոցներ այդ 

վտանգը վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ: Ստորև 

նշված են այդպիսի նախազգուշական միջոցների օրինակներ. 

 ոչ-հավաստիացման ծառայություն մատուցած աշխատակիցների չներառում 

առաջադրանքի խմբում, 

 որակավորված հաշվապահ, որը կվերանայի հավաստիացման և ոչ-

հավաստիացման աշխատանքները, ինչպես նպատակահարմար է, կամ 

 մեկ այլ ընկերության ներգրավվում՝ գնահատելու ոչ-հավաստիացման 

ծառայությունների արդյունքները, կամ այլ ընկերության ներգրավվում, որը 

կրկին կմատուցի ոչ-հավաստիացման ծառայություններ այն չափով, որ չափով 

որ դրանք անհրաժեշտ են պատասխանատվություն կրելու համար: 

Սակայն, եթե ոչ-հավաստիացման ծառայության մատուցումը դեռևս չի ավարտվել, 

և նախքան հավաստիացման առաջադրանքի մեկնարկը գործնականում այն 

անհնար է ավարտել կամ դադարեցնել, ապա ընկերությունը պետք է ընդունի 

հավաստիացման առաջադրանքը, եթե համոզված է, որ 

(a) ոչ-հավաստիացման ծառայության մատուցումը կավարտվի կարճ 

ժամանակահատվածում, կամ 

(b) պատվիրատուն ունի ծառայությունը կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում 

մեկ այլ ընկերությանը փոխանցելու պայմանավորվածություն: 
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Ծառայության մատուցման ժամանակաշրջանի ընթացքում, նախազգուշական 

միջոցները պետք է կիրառվեն ըստ անհրաժեշտության: Ի լրումն, նշված հարցը 

պետք է քննարկել Աուդիտի կոմիտեի հետ: 

Սույն բաժնի դրույթների խախտումներ 

291.33. Սույն բաժնի դրույթներից մեկի խախտման դեպքում, ընկերությունը պետք է 

դադարեցնի, կասեցնի կամ չեղյալ համարի ֆինանսական շահը կամ 

հարաբերությունները, որոնց արդյունքում տեղի է ունեցել խախտումը, ինչպես նաև 

պետք է գնահատի այդ խախտման կարևորությունը և դրա ազդեցությունը 

ընկերության օբյեկտիվության և հավաստիացման մասին հաշվետվություն 

հրապարակելու կարողության վրա: Ընկերությունը պետք է որոշի, արդյոք 

անհրաժեշտ է իրականացնել գործողություններ, որոնք բավարար կերպով 

կչեզոքացնեն խախտման հետևանքները: Նման որոշում կայացնելիս՝ 

ընկերությունը պետք է կիրառի մասնագիտական դատողություն և հաշվի առնի, 

արդյոք խելամիտ և իրազեկ երրորդ կողմը՝ կշռադատելով խախտման 

նշանակալիությունը, ինչպես նաև իրականացվելիք գործողությունները և այդ 

պահին որակավորված հաշվապահի մոտ առկա բոլոր փաստերը և 

հանգամանքները, հավանական է եզրակացնի, որ ընկերության օբյեկտիվությունը 

կխաթարվի այնպես, որ ընկերության համար անհնարին կլինի հրապարակել 

հավաստիացման մասին հաշվետվություն: 

291.34. Եթե ընկերությունը որոշում է, որ հնարավոր չէ իրականացնել այնպիսի 

գործողություններ, որոնք բավարար կերպով կչեզոքացնեն խախտման 

հետևանքները, ապա հնարավորինս սեղմ ժամկետում ընկերությունը պետք է այդ 

մասին տեղեկացնի պատվիրատու կազմակերպությանը և Աուդիտի կոմիտեին 

(ինչպես նպատակահարմար է) և անհապաղ քայլեր ձեռնարկի առաջադրանքը 

դադարեցնելու ուղղությամբ՝ հավաստիացման առաջադրանքի դադարեցումը 

կարգավորող իրավական կամ կարգավորող այլ պահանջների համաձայն: 

291.35. Եթե ընկերությունը որոշում է, որ հնարավոր է իրականացնել այնպիսի 

գործողություններ, որոնք բավարար կերպով կչեզոքացնեն խախտման 

հետևանքները, ապա ընկերությունը խախտումը վերացնելու ուղղությամբ 

իրականացրած կամ իրականացման ենթակա գործողությունները պետք է 

քննարկի պատվիրատու կազմակերպության և Աուդիտի կոմիտեի հետ, ինչպես 

նպատակահարմար է: Ընկերությունը պետք է ժամանակին քննարկի խախտումը և 

դրա վերացմանն ուղղված առաջարկվող գործողությունները՝ հաշվի առնելով 

առաջադրանքի և խախտման հանգամանքները: 

291.36. Եթե պատվիրատու կազմակերպությունը կամ Աուդիտի կոմիտեն, ինչպես 

նպատակահարմար է, չեն ընդունում, որ իրականացրած գործողությունները 

բավարար կերպով չեզոքացնում են խախտման հետևանքներ, ապա ընկերությունը 

պետք է դադարեցնի առաջադրանքը՝ հավաստիացման առաջադրանքի 
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դադարեցումը կարգավորող իրավական կամ կարգավորող այլ պահանջների 

համաձայն: 

291.37. Ընկերությունը պետք է փաստաթղթավորի խախտումը, իրականացրած 

գործողությունները, կայացրած հիմնական որոշումները, ինչպես նաև 

պատվիրատու կազմակերպության կամ Աուդիտի կոմիտեի հետ քննարկած բոլոր 

հարցերը: Այն դեպքում, եթե առաջադրանքը չի դադարեցվում, ապա անհրաժեշտ է 

փաստաթղթավորել նաև եզրակացությունը, որտեղ ամրագրվում է, որ 

ընկերության մասնագիտական դատողության համաձայն ընկերության 

օբյեկտիվությունը չի խաթարվել և հիմնավորվում է խախտման հետևանքների 

վերացման ուղղությամբ իրականացրած գործողությունների բավարար լինելը, որի 

արդյունքում ընկերությունը կարող է հրապարակել հավաստիացման մասին 

հաշվետվությունը: 

291.38-ից մինչև 291.99 պարագրաֆները գիտակցաբար բաց են թողնված: 
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Հայեցակարգային հիմունքների մոտեցման կիրառումը անկախության նկատմամբ 

291.100. 291.104-ից մինչև 291.157 պարագրաֆները ներկայացնում են այն կոնկրետ 

հանգամանքները և հարաբերությունները, որոնք կարող են վտանգել 

անկախությունը: Ներկայացված պարբերություններում նկարագրվում են 

պոտենցիալ վտանգները և նախազգուշական միջոցների տեսակները, որոնք 

կարող են համապատասխան լինել սպառնացող վտանգները վերացնելու կամ 

դրանց ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Սույն բաժնում նաև 

նկարագրվում են կոնկրետ իրավիճակներ, երբ որևէ նախազգուշական միջոց չի 

կարող մեղմել տվյալ վտանգը կամ հասցնել այն ընդունելի մակարդակի: Սույն 

բաժնում հնարավոր չէ ներկայացնել այն բոլոր իրավիճակները և 

հարաբերությունները, որոնք կարող են վտանգել անկախությունը: Ուստի 

ընկերությունը և առաջադրանքի խմբի անդամները իրենք պետք է գնահատեն 

համանման իրավիճակները և հարաբերությունները՝ որոշելու արդյոք, 

անհրաժեշտության դեպքում, հնարավոր է կիրառել նախազգուշական միջոցներ 

վտանգը նվազեցնելու կամ դրանք ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

291.101. Սույն բաժնում ներկայացվում է, թե ինչպես է հայեցակարգային հիմունքների 

մոտեցումը կիրառվում հավաստիացման առաջադրանքների նկատմամբ և պետք է 

ընթերցվի պարագրաֆ 291.28-ի համատեքստում, որտեղ ասվում է, որ 

հիմնականում հավաստիացման առաջադրանքների դեպքում առկա է մեկ 

պատասխանատու կողմ և այդ պատասխանատու կողմը հանդիսանում է 

հավաստիացման առաջադրանքի պատվիրատուն: Այնուհանդերձ, 

հավաստիացման որոշ առաջադրանքների դեպքում, առկա է մեկից ավել 

պատասխանատու կողմ: Այդպիսի իրավիճակներում, անհրաժեշտ է գնահատել 

բոլոր վտանգները, որոնք, ընկերության համաձայն, առաջացել են առաջադրանքի 

խմբի անդամի, ընկերության և խմբի ընկերությունների և խնդրո առարկայի 

համար պատասխանատու կողմի միջև առկա շահերից և հարաբերություններից: 

Հավաստիացման մասին այն հաշվետվությունների դեպքում, որոնք ենթակա են 

օգտագործման և տարածման սահմանափակման, սույն բաժինը պետք է ընթերցվի 

291.21-ից մինչև 291.27 պարագրաֆների  համատեքստում: 

291.102. 2005-01 Մեկնաբանության մեջ բերված են սույն բաժնում ներկայացված 

անկախության պահանջները հավաստիացման առաջադրանքների նկատմամբ 

կիրառելու վերաբերյալ հետագա ցուցումներ: 

291.103. 291.104-ից մինչև 291.119 պարագրաֆներում ներկայացվում է ֆինանսական շահի, 

վարկային կամ երաշխիքային, ինչպես նաև բիզնես հարաբերությունների 

նշանակալիությունը անկախության պահպանման համատեքստում: Որոշելու, թե 

արդյոք ֆինանսական շահն էական է առաջադրանքի տվյալ անդամի համար, 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել տվյալ անդամի և այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի 

անդամների փոխհարաբերությունները: 
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Ֆինանսական շահ 

291.104. Պատվիրատու կազմակերպությունում ֆինանսական շահի առկայությունը կարող 

է առաջացնել սեփական շահ ունենալու վտանգ: Վտանգի առկայությունը և 

նշանակալիությունը կախված են՝ 

(a) ֆինանսական շահ ունեցող անձի դերից, 

(b) ֆինանսական շահի ուղղակի կամ անուղղակի լինելուց, 

(c) ֆինանսական շահի էականությունից: 

291.105. Ֆինանսական շահը կարող է լինել միջնորդավորված (օրինակ, կոլեկտիվ 

ներդրումային գործիքի (միավորի), անշարժ գույքի կամ տրաստի ձևով): Որոշելու 

արդյոք նման ֆինանսական շահն անուղղակի է, թե ուղղակի կախված է նրանից, 

թե արդյոք շահառուն վերահսկում է ներդրումային գործիքը, կամ արդյոք 

ներդրումային որոշումների կայացման վրա ունի ազդելու կարողություն: Այն 

դեպքում, եթե առկա է վերահսկողություն ներդրումային գործիքի վրա կամ, եթե 

առկա է ներդրումային որոշման վրա ազդելու կարողություն, ապա այս Կանոնների 

համաձայն ֆինանսական շահը հանդիսանում է ուղղակի շահ (շահ): Եվ 

հակառակը, եթե շահառուն որևէ հսկողություն չունի ներդրումային գործիքի վրա 

կամ չի կարող ազդել ներդրումային որոշման վրա, ապա սույն Կանոնների 

համաձայն ֆինանսական շահը հանդիսանում է անուղղակի շահ: 

291.106. Եթե առաջադրանքի խմբի անդամը, այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամը 

կամ ընկերությունը պատվիրատու կազմակերպությունում ունի ուղղակի 

ֆինանսական շահ կամ էական անուղղակի ֆինանսական մասնակցություն, 

առաջացած սեփական շահի վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ 

հնարավոր նախազգուշական միջոց չի կարող նվազեցնել այն՝ հասցնելով 

ընդունելի մակարդակի: Հետևաբար, առաջադրանքի խմբի անդամը, այդ անդամի 

մերձավոր ընտանիքի անդամը կամ ընկերությունը չի կարող համարվել 

պատվիրատու կազմակերպությունում ուղղակի ֆինանսական մասնակցության 

կամ էական անուղղակի ֆինանսական շահի տիրապետող:  

291.107. Այն դեպքում, երբ առաջադրանքի խմբի անդամն ունի մերձավոր ընտանիքի 

անդամ, որը պատվիրատու կազմակերպությունում ունի ուղղակի ֆինանսական 

շահ կամ էական անուղղակի ֆինանսական շահ, որի մասին տեղյակ է 

առաջադրանքի խմբի անդամը, առաջանում է սեփական շահի վտանգը: Վտանգի 

կարևորությունը կախված է ստորև նշված գործոններից ՝ 

 առաջադրանքի խմբի անդամի և այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամի 

միջև փոխհարաբերության բնույթից, 

 մերձավոր ընտանիքի անդամի համար ֆինանսական շահի էականությունից: 

Անհրաժեշտ է գնահատել սպառնացող վտանգի նշանակալիությունը, և 

նախազգուշական միջոցները կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է վերացնել 
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այդ վտանգը կամ նվազեցնել այն ընդունելի մակարդակի: Այդպիսի 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ կարող են լինել՝ 

 մերձավոր ընտանիքի անդամի կողմից, հնարավորինս սեղմ ժամկետում, 

ֆինանսական շահի՝ ամբողջությամբ, կամ անուղղակի ֆինանսական շահի 

զգալի մասի օտարումը, որպեսզի արդյունքում մնացած մասը այլևս չհամարվի 

էական, 

 որակավորված հաշվապահի կողմից առաջադրանքի խմբի անդամի 

աշխատանքի վերանայումը, կամ 

 տվյալ աշխատակցին առաջադրանքի խմբում չներառելը: 

291.108. Եթե առաջադրանքի խմբի անդամը, այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամը 

կամ ընկերությունն ունի ուղղակի կամ էական անուղղակի ֆինանսական շահ 

այնպիսի կազմակերպությունում, որն ունի վերահսկող բաժնեմաս պատվիրատու 

կազմակերպությունում և պատվիրատու կազմակերպությունը էական է այդ 

կազմակերպության համար, ապա առաջացած սեփական շահի վտանգն այնքան 

նշանակալի կլինի, որ որևէ նախազգուշական միջոց չի կարող նվազեցնել այն՝ 

հասցնելով ընդունելի մակարդակի: Ուստի, առաջադրանքի խմբի անդամը, այդ 

անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամը և ընկերությունը չի կարող ունենալ նման 

ֆինանսական շահ:  

291.109. Պատվիրատու կազմակերպությունում ընկերության կամ հավաստիացման 

առաջադրանքի խմբի անդամի, կամ այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամի 

ուղղակի ֆինանսական շահը կամ էական անուղղակի ֆինանսական շահը, որպես 

հավատարմագրվողի առաջացնում են սեփական շահ ունենալու վտանգ: Այդպիսի 

շահ չպետք է ունենալ, եթե  

(a) հավատարմագրվողը այդ հավատարմագրվողի մերձավոր ընտանիքի անդամը 

կամ ընկերությունը հանդիսանում են հավատարմագրային սեփականության 

(տրաստ) շահառու (բենեֆիցիար), 

(b) պատվիրատու կազմակերպությունում հավատարմագրվողի շահը նշանակալի 

է հավատարմագրային սեփականության համար, 

(c) հավատարմագրային սեփականությունը (տրաստը) կարող է ունենալ 

նշանակալի ազդեցություն պատվիրատու կազմակերպության վրա, և 

(d) հավատարմագրվողը, հավատարմագրվողի մերձավոր ընտանիքի անդամը 

կամ ընկերությունը կարող են ունենալ նշանակալի ազդեցության 

պատվիրատու կազմակերպության ֆինանսական որոշումների կայացման 

վրա: 

291.110. Առաջադրանքի խմբի անդամները պետք է որոշեն՝ արդյոք սեփական շահ 

ունենալու վտանգն առաջանում է այլ անձանց կողմից պատվիրատու 

կազմակերպությունում ունեցած ֆինանսական շահից, թե ոչ, ներառյալ՝ 
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 ընկերության գործընկերները և աշխատակիցները կամ այդ աշխատակիցների 

մերձավոր ընտանիքի անդամները, և 

 անձինք, ովքեր առաջադրանքի խմբի անդամների հետ ունեն մտերիմ 

հարաբերություններ: 

Ֆինանսական շահը հանդիսանում է սպառնացող վտանգ անկախության 

նկատմամբ, թե ոչ կախված է ստորև նշված գործոններից՝ 

 ընկերության կազմակերպաիրավական, գործառնական կառուցվածքից և 

հաշվետվողականության համակարգից, և 

 տվյալ անձի և առաջադրանքի խմբի անդամի միջև հարաբերության բնույթից: 

Անհրաժեշտ է գնահատել յուրաքանչյուր սպառնացող վտանգի 

նշանակալիությունը և այնուհետև, անհրաժեշտության դեպքում, կիրառել 

նախազգուշական միջոցներ՝ այդ վտանգը վերացնելու կամ այն ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու համար: Այդպիսի նախազգուշական միջոցների 

օրինակներ են՝ 

 անձնական հարաբերություններ ունեցող անդամին առաջադրանքի խմբից 

հեռացնելը, 

 առաջադրանքի հետ կապված նշանակալի որոշումների կայացնելիս այդ 

անդամի մասնակցության բացառումը, 

 առաջադրանքի խմբի անդամի աշխատանքը վերանայելու նպատակով 

որակավորված հաշվապահի ներգրավումը: 

291.111. Եթե ընկերությունը, առաջադրանքի խմբի անդամը կամ այդ անդամի մերձավոր 

ընտանիքի անդամը պատվիրատու կազմակերպությունից ստանում է ուղղակի 

ֆինանսական միջոցներ կամ նշանակալի անուղղակի ֆինանսական միջոցներ 

(օրինակ՝ ժառանգության, նվիրատվության տեսքով կամ միաձուլման արդյունքում) 

և այդ միջոցները, սույն բաժնի համաձայն, արգելվում է ունենալ, ապա 

(a) այդ ֆինանսական շահը պետք է անմիջապես օտարվի, կամ այդ անուղղակի 

ֆինանսական միջոցների էական մասը պետք է օտարվի այնպես, որ մնացած 

մասն այլևս նշանակալի չհամարվի, կամ 

(b) եթե ֆինանսական միջոցները ստացվում են առաջադրանքի խմբի անդամի կամ 

այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամի կողմից, անդամը, որը ստացել է 

ֆինանսական միջոցները, պետք է անմիջապես օտարի այդ միջոցները կամ 

անմիջապես օտարի անուղղակի ֆինանսական միջոցների նշանակալի մասը, 

որպեսզի մնացած միջոցները այլևս չհամարվեն նշանակալի: 

Վարկեր և երաշխիքներ 

291.112. Առաջադրանքի խմբի անդամին, կամ այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամին 

կամ ընկերությանը պատվիրատու կազմակերպության կողմից (բանկ կամ 
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համանման այլ ֆինանսական հաստատություն) վարկ կամ վարկային երաշխիք 

տրամադրելը կարող է վտանգել անկախությունը: Եթե վարկը կամ վարկային 

երաշխիքը չի տրամադրվել սովորաբար կիրառվող փոխատվության սահմանված 

ընթացակարգերի, պայմանների և ժամկետների համաձայն, ապա կարող է 

առաջանալ սեփական շահ ունենալու վտանգ, որը կարող է այնքան նշանակալի 

լինել, որ որևէ նախազգուշական միջոց ի վիճակի չլինի նվազեցնել այդ վտանգը 

կամ հասցնել այն ընդունելի մակարդակի: Հետևաբար, ո´չ առաջադրանքի խմբի 

անդամը, ո´չ այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամը և ո´չ էլ ընկերությունը 

չեն կարող ընդունել այդ վարկը կամ վարկային երաշխիքը: 

291.113. Եթե պատվիրատւ կազմակերպության (բանկ կամ համանման ֆինանսական 

հաստատություն) կողմից ընկերությանը տրամադրված վարկը տրամադրվել է 

փոխատվության սահմանված ընթացակարգերի, պայմանների և ժամկետների 

համաձայն, և այն նշանակալի է պատվիրատու կազմակերպության կամ վարկը 

ստացող ընկերության համար, հնարավոր է կիրառել նախազգուշական միջոցներ՝ 

սեփական շահ ունենալու վտանգը ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: 

Նման նախազգուշական գործողության օրինակ կարող է լինել խմբի 

ընկերություններից որակավորված հաշվապահի ներգրավվումը՝ առաջադրանքի 

շրջանակներում կատարված աշխատանքը ստուգելու համար, ով ներառված չէ ոչ 

առաջադրանքում և ոչ ընկերության աշխատանքներում: 

291.114. Պատվիրատու կազմակերպությունից (բանկ կամ համանման ֆինանսական 

հաստատություն) առաջադրանքի խմբի անդամին կամ այդ անդամի մերձավոր 

ընտանիքի անդամին տրամադրվող վարկը կամ վարկային երաշխիքը չի 

վտանգում անկախությունը, եթե վարկը կամ վարկային երաշխիքն իրականացվում 

է փոխատվության սահմանված ընթացակարգերի և պայմանների համաձայն: 

Այսպիսի վարկերը են հանդիսանում հիփոթեքային վարկերը, բանկային 

օվերդրաֆտները, փոխադրամիջոցների համար տրվող վարկերը և կրեդիտային 

քարտերը: 

291.115. Եթե ընկերությունը, առաջադրանքի խմբի անդամը կամ այդ անդամի մերձավոր 

ընտանիքի անդամը վարկ կամ վարկային երաշխիք է ստանում պատվիրատու 

կազմակերպությունից, որը բանկ կամ այլ ֆինանսական հաստատություն չէ, 

սեփական շահ ունենալու վտանգը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ 

նախազգուշական միջոց չի կարող նվազեցնել այն՝ հասցնելով ընդունելի 

մակարդակի, եթե, իհարկե, վարկը կամ վարկային երաշխիքը էական չեն և´ 

ընկերության, և´ առաջադրանքի խմբի անդամի, և´ այդ անդամի մերձավոր 

ընտանիքի անդամի, և´ պատվիրատուի համար: 

291.116. Նմանապես, եթե ընկերությունը, առաջադրանքի խմբի անդամը կամ այդ անդամի 

մերձավոր ընտանիքի անդամը պատվիրատու կազմակերպությանը տրամադրում 

է վարկ կամ վարկային երաշխիք, սեփական շահ ունենալու վտանգը կլինի այնքան 

նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական միջոց հնարավոր չի լինի կիրառել այն 
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նվազեցնելու և հասցնելու ընդունելի մակարդակի, եթե, իհարկե, վարկը կամ 

վարկային երաշխիքը էական չեն և´ ընկերության, և´ առաջադրանքի խմբի 

անդամի, և´ այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամի, և´ պատվիրատուի 

համար: 

291.117. Եթե ընկերությունը կամ առաջադրանքի խմբի անդամը կամ այդ անդամի 

մերձավոր ընտանիքի անդամն ունի ավանդ կամ բրոկերային հաշիվ 

պատվիրատու կազմակերպությունում, որը բանկ է, բրոկերային ընկերություն կամ 

համանման հաստատություն, անկախության վտանգն առկա չէ, եթե այդ ավանդն 

ու բրոկերային հաշիվը պահվում են առևտրային սահմանված պայմանների 

համաձայն: 

Բիզնես հարաբերություններ 

291.118. Ընկերության կամ առաջադրանքի խմբի անդամի կամ այդ անդամի մերձավոր 

ընտանիքի անդամի և պատվիրատու կազմակերպության կամ կազմակերպության 

ղեկավարության միջև սերտ բիզնես հարաբերություններն առաջանում են 

առևտրային փոխհարաբերություններից կամ ընդհանուր ֆինանսական շահից և 

կարող են առաջացնել սեփական շահ ունենալու վտանգ կամ փոխադարձ 

վախեցնելու կամ սպառնալու հնարավորություն: Օրինակ՝  

 ֆինանսական շահի առկայություն համատեղ ձեռնարկումում պատվիրատու 

կազմակերպության, վերահսկող սեփականատիրոջ, տնօրենի, այլ ղեկավար 

անձի կամ այլ աշխատակցի հետ, ով պատվիրատու կազմակերպության 

անունից իրականացնում է ղեկավարի գործառույթներ, 

 ընկերության մեկ կամ մեկից ավելի ծառայությունների և արտադրանքների 

միավորումը պատվիրատու կազմակերպության մեկ կամ մեկից ավելի 

ծառայությունների կամ արտադրանքների հետ՝ այդ ամբողջ փաթեթը 

շուկայում որպես միասնական արտադրանք կամ ծառայություններ 

առաջարկելու նպատակով, 

 արտադրանքի վաճառքի, ծառայությունների մատուցման կամ շուկայական այլ 

պայմանավորվածություններ, որոնց համաձայն ընկերությունը վաճառում կամ 

մատուցում է պատվիրատու կազմակերպության արտադրանքը կամ 

ծառայությունները, կամ երբ պատվիրատու կազմակերպությունը վաճառում 

կամ մատուցում է ընկերության արտադրանքն ու ծառայությունները: 

Եթե ֆինանսական շահը էական է, և բիզնես հարաբերությունները նշանակալի են 

ընկերության, պատվիրատու կազմակերպության կամ ղեկավար անձանց համար, 

սպառնացող վտանգն այնքան նշանակալի կլինի, որ որևէ նախազգուշական միջոց 

հնարավոր չի լինի կիրառել՝ հասցնելու այն ընդունելի մակարդակի: Ուստի, եթե 

ֆինանսական շահը էական է, և բիզնես հարաբերությունները նշանակալի, ապա 

անհրաժեշտ է զերծ մնալ բիզնես հարաբերություններ ձևավորելուց կամ հասցնել 

դրանք նվազագույնի: 
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Եթե առաջադրանքի խմբի անդամը ներգրավված է բիզնես հարաբերություններում 

և, եթե այդ անդամի համար ֆինանսական շահը էական է, և բիզնես 

հարաբերությունները նշանակալի են, ապա անհրաժեշտ է հեռացնել այդ անդամին 

առաջադրանքի խմբից: 

Եթե բիզնես հարաբերությունները ձևավորվել են առաջադրանքի խմբի անդամի 

մերձավոր ընտանիքի անդամի և պատվիրատու կազմակերպության կամ այդ 

կազմակերպության ղեկավար անձանց միջև, սպառնացող վտանգի 

կարևորությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական միջոցները պետք է 

կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը կամ նվազեցնել այն 

մինչև ընդունելի մակարդակ: 

291.119. Պատվիրատու կազմակերպությունից ընկերության, առաջադրանքի խմբի անդամի 

կամ այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամի կողմից ապրանքների և 

ծառայությունների ձեռքբերումը սովորաբար չի վտանգում անկախությունը, եթե 

գործարքը տեղի է ունեցել սովորական գործունեության՝ «անկախ կողմերի միջև 

գործարքում»: Սակայն, այսպիսի գործարքները կարող են լինել այնպիսի բնույթի 

կամ նշանակության, որ հնարավոր է առաջանա սեփական շահ ունենալու վտանգ: 

Սպառնացող վտանգի կարևորությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական 

միջոցները պետք է կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը 

կամ նվազեցնել այն մինչև ընդունելի մակարդակ: Ստորև բերված են 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ՝ 

 գործարքի նշանակության նվազեցում կամ չեղյալ համարում, 

 առաջադրանքի խմբից տվյալ անդամի հեռացում: 

Ընտանեկան և անձնական այլ հարաբերություններ 

291.120. Առաջադրանքի խմբի անդամի և պատվիրատու կազմակերպության տնօրենի, 

ղեկավար այլ անձի և որոշ աշխատողների (կախված կազմակերպությունում 

ունեցած նրանց դիրքից) միջև ընտանեկան և անձնական հարաբերությունները 

կարող են առաջացնել սեփական շահ ունենալու, բարեկամական 

հարաբերություններ ձևավորելու կամ միմյանց վախեցնելու վտանգ: Ցանկացած 

սպառնացող վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը կախված է մի շարք 

գործոններից, ներառյալ՝ առաջադրանքի խմբում տվյալ անձի 

պատասխանատվության շրջանակներից, պատվիրատու կազմակերպությունում 

ընտանիքի կամ այլ անդամի ունեցած դերից և հարաբերությունների մտերմության 

աստիճանից:  

291.121. Այն դեպքում, երբ առաջադրանքի խմբի անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամը՝ 

(a) պատվիրատու կազմակերպությունում տնօրեն է կամ այլ ղեկավար անձ, կամ 
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(b) աշխատակից է, ով զբաղեցնում է այնպիսի պաշտոն, որ կարող է նշանակալի 

ազդեցություն ունենալ հավաստիացման առաջադրանքի խնդրո առարկայի 

վերաբերյալ տեղեկատվության վրա, 

կամ առաջադրանքի կամ խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունն 

ընդգրկող ժամանակաշրջանի ընթացքում զբաղեցնում է այնպիսի պաշտոն, որ 

անկախությանը սպառնացող վտանգները կարող են հասցվել ընդունելի 

մակարդակի միայն տվյալ անձին առաջադրանքից հեռացնելու դեպքում: 

Փոխհարաբերություններն այնքան մտերմիկ են, որ որևէ նախազգուշական միջոց 

չի կարող նվազեցնել վտանգը՝ հասցնելով այն ընդունելի մակարդակի: Հետևաբար 

առաջադրանքի խմբում չի կարող ներառվել նման հարաբերություն ունեցող որևէ 

անդամ: 

291.122. Անկախությանը սպառնացող վտանգներն առաջանում են, երբ առաջադրանքի 

խմբի անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամը զբաղեցնում է այնպիսի պաշտոն, որ 

կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ հավաստիացման առաջադրանքի 

խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության վրա: Այս դեպքում սպառնացող 

վտանգների նշանակալիությունը կախված կլինի ստորև նշված գործոններից՝ 

 մերձավոր ընտանիքի անդամի կողմից զբաղեցրած պաշտոնից, 

 առաջադրանքի խմբում տվյալ անձի ունեցած դերից: 

Սպառնացող վտանգի կարևորությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական 

միջոցները պետք է կիրառել, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը կամ նվազեցնել 

այն՝ հասցնելով ընդունելի մակարդակի: Ստորև նշված են այսպիսի 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ՝ 

 առաջադրանքի խմբում տվյալ անդամին չներգրավելը, կամ 

 առաջադրանքի խմբի պարտականությունների բաշխում այնպես, որ խմբի 

անդամը չներգրավվի այն հարցերում, որոնք գտնվում են այդ անդամի 

մերձավոր ընտանիքի անդամի պատասխանատվության շրջանակում: 

291.123. Անկախությունը վտանգվում է, երբ առաջադրանքի խմբի անդամի մերձավոր 

ընտանիքի անդամը՝ 

 հանդիսանում է պատվիրատու կազմակերպության տնօրենը կամ այլ 

ղեկավար անձը, կամ 

 զբաղեցնում է այնպիսի պաշտոն, որ կարող է նշանակալի ազդեցություն 

ունենալ հավաստիացման առաջադրանքի խնդրո առարկայի վերաբերյալ 

տեղեկատվության վրա: 

Սպառնացող վտանգների նշանակալիությունը կախված է ստորև նշված 

գործոններից, ինչպիսիք են՝  
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 առաջադրանքի խմբի անդամի և այդ անդամի մերձավոր ընտանիքի անդամի 

միջև փոխհարաբերության բնույթից, 

 մերձավոր ընտանիքի անդամի կողմից զբաղեցրած պաշտոնից, և 

 առաջադրանքի խմբում տվյալ անդամի ունեցած դերից: 

Սպառնացող վտանգի կարևորությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական 

միջոցները պետք է կիրառել, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը կամ նվազեցնել 

այն մինչև ընդունելի մակարդակ: Ստորև նշված են նախազգուշական միջոցների 

օրինակներ՝ 

 առաջադրանքի խմբից տվյալ անդամի հեռացում, կամ 

 առաջադրանքի խմբի պարտականությունների բաշխում այնպես, որ խմբի 

անդամը չներգրավվի այն հարցերում, որոնք գտնվում են այդ անդամի 

մերձավոր ընտանիքի անդամի պատասխանատվության շրջանակում: 

291.124. Անկախությանը սպառնացող վտանգ առաջանում է նաև այն դեպքում, երբ 

առաջադրանքի խմբի անդամը սերտ հարաբերության մեջ է այն անձի հետ, ով չի 

հանդիսանում մերձավոր ընտանիքի անդամ, սակայն ով պատվիրատու 

կազմակերպության տնօրեն է կամ այլ ղեկավար պաշտոնյա կամ զբաղեցնում է 

այնպիսի պաշտոն, որ կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ 

հավաստիացման առաջադրանքի խնդրո առարկայի վերաբերյալ 

տեղեկատվության վրա: Առաջադրանքի խմբի այն անդամը, որն ունի նման 

հարաբերություններ, պետք է գործի ընկերության քաղաքականության և 

ընթացակարգերի համաձայն: Սպառնացող վտանգների նշանակալիությունը 

կախված է ստորև նշված գործոններից, ինչպիսիք են՝ 

 տվյալ անձի և առաջադրանքի խմբի անդամի փոխհարաբերության բնույթը, 

 պատվիրատու կազմակերպությունում տվյալ անհատի զբաղեցրած պաշտոնը, 

 առաջադրանքի խմբում տվյալ անդամի ունեցած դերը: 

Սպառնացող վտանգի կարևորությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական 

միջոցները պետք է կիրառել, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը կամ նվազեցնել 

այն՝ հասցնելով ընդունելի մակարդակի: Ստորև նշված են նախազգուշական 

միջոցների օրինակներ՝ 

 առաջադրանքի խմբից տվյալ անդամի հեռացում, 

 առաջադրանքի խմբի անդամների պարտականությունների բաշխում այնպես, 

որ խմբի այն անդամը, որը սերտ հարաբերություններ ունի պատվիրատու 

կազմակերպության աշխատակցի հետ, չներգրավվի այն հարցերում, որոնք այդ 

անձի պարտականությունների շրջանակի մաս են կազմում: 

291.125. Անձնական կամ ընտանեկան սերտ հարաբերությունների շրջանակներում, 

սեփական շահ ունենալու վտանգ, բարեկամական հարաբերություններ կամ 

վախեցնելու վտանգ կարող է առաջանալ առաջադրանքի խմբի անդամ 
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չհանդիսացող ընկերության գործընկեր-ղեկավարի կամ աշխատակցի և 

պատվիրատու կազմակերպության տնօրենի կամ այն աշխատակցի միջև 

հարաբերություններից, որն այնպիսի պաշտոնում է, որ կարող է նշանակալի 

ազդեցություն ունենալ հավաստիացման առաջադրանքի խնդրո առարկայի 

վերաբերյալ տեղեկատվության վրա: Այս համատեքստում սպառնացող վտանգի 

առկայությունը և նշանակալիությունը կախված են  մի շարք գործոններից, 

ինչպիսիք են՝ 

 ընկերության գործընկերոջ կամ աշխատակցի և պատվիրատու 

կազմակերպության տնօրենի կամ աշխատակցի միջև հարաբերության բնույթը, 

 առաջադրանքի խմբի հետ ընկերության գործընկերոջ կամ աշխատակցի 

փոխհարաբերությունները, 

 ընկերությունում գործընկերոջ կամ աշխատակցի պաշտոնը, 

 պատվիրատու կազմակերպությունում ունեցած տվյալ անձի դերը: 

Սպառնացող վտանգի կարևորությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական 

միջոցները պետք է կիրառել, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը կամ նվազեցնել 

այն՝ հասցնելով ընդունելի մակարդակի: Ստորև նշված են նախազգուշական 

միջոցների օրինակներ՝ 

 գործընկերոջ կամ աշխատակցի պարտականությունների կառուցվածքի 

վերաձևավորում՝ առաջադրանքի վրա որևէ պոտենցիալ ազդեցություն 

նվազեցնելու նպատակով, կամ 

 որակավորված հաշվապահի ներգրավվում՝ կատարված աշխատանքը 

ստուգելու/վերանայելու նպատակով: 

Աշխատանք պատվիրատու կազմակերպությունում 

291.126. Բարեկամական հարաբերությունների կամ վախեցնելու վտանգ առաջանում է այն 

դեպքում, երբ պատվիրատու կազմակերպության տնօրենը կամ գործադիր 

մարմինը, կամ այն աշխատակիցը, ով զբաղեցնում է այնպիսի պաշտոն, որ 

հնարավոր է խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության վրա ունենա 

նշանակալի ազդեցություն, ներգրավված լինի առաջադրանքի խմբում կամ 

հանդիսանա ընկերության գործընկեր: 

291.127. Եթե առաջադրանքի խմբի նախկին անդամը կամ ընկերության գործընկերը միացել 

են պատվիրատու կազմակերպությանը, բարեկամական հարաբերությունների կամ 

վախեցնելու վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը կախված կլինեն 

ստորև նշված գործոններից՝ 

 պաշտոն, որ տվյալ անձը զբաղեցնում է պատվիրատու կազմակերպությունում, 

 առաջադրանքի խմբում տվյալ անձի կողմից ցանկացած ներգրավվում, 

 որքան ժամանակ առաջ է տվյալ անձը համարվել առաջադրանքի խմբի անդամ 

կամ ընկերության գործընկեր, և 
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 առաջադրանքի խմբում կամ ընկերությունում տվյալ անձի նախկին պաշտոնը, 

ինչպես օրինակ, արդյոք տվյալ անձը պատասխանատու է եղել պատվիրատու 

կազմակերպության ղեկավարության կամ Աուդիտի կոմիտեի հետ կանոնավոր 

կապի պահպանման համար: 

Նշված բոլոր դեպքերում տվյալ անձը չպետք է շարունակի մասնակցել 

ընկերության ձեռնարկատիրական կամ մասնագիտական գործունեությանը: 

Սպառնացող վտանգի կարևորությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական 

միջոցները պետք է կիրառել, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը կամ նվազեցնել 

այն` հասցնելով ընդունելի մակարդակի: Այս համատեքստում, ստորև նշված են 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ՝ 

 կնքել այնպիսի պայմանավորվածություն, որ տվյալ անձն ընկերությունից 

իրավունք չունենա ստանալ որևէ փոխհատուցում կամ վճարում, 

բացառությամբ, եթե դա արվում է նախօրոք որոշված պայմանավորվածության 

համաձայն, 

 կնքել այնպիսի պայմանավորվածություն, որ տվյալ անձին վճարման ենթակա 

որևէ գումար նշանակալի չհամարվի ընկերության համար, 

 ձևափոխել հավաստիացման առաջադրանքի պլանը, 

 առաջադրանքի խմբում ներգրավել աշխատակիցներ, ովքեր պատվիրատու 

կազմակերպությանը միացած աշխատակցի կատարած 

պարտականությունների մասով ունեն բավարար փորձ, կամ 

 ներգրավել որակավորված հաշվապահ՝ նախկին առաջադրանքի խմբի 

անդամի կատարած աշխատանքը ստուգելու համար: 

291.128. Եթե ընկերության նախկին գործընկերը վերջերս է միացել մի կազմակերպության, 

որը հետագայում ընկերության համար դառնում է պատվիրատու 

կազմակերպություն, սպառնացող վտանգի կարևորությունը պետք է գնահատել և 

նախազգուշական միջոցները պետք է կիրառել, երբ անհրաժեշտ է վերացնել 

վտանգը կամ նվազեցնել այն` հասցնելով ընդունելի մակարդակի: 

291.129. Սեփական շահ ունենալու վտանգ առաջանում է, երբ առաջադրանքի խմբի այն 

անդամը, ով մասնակցում է հավաստիացման առաջադրանքում քաջ գիտակցում է, 

որ ապագայում որոշ ժամանակ անց կմիանա կամ կարող է միանալ պատվիրատու 

կազմակերպությանը: Ընկերությունն իր ներքին քաղաքականության և 

ընթացակարգերի համաձայն պետք է պահանջի, որ առաջադրանքի խմբի 

անդամները տեղյակ պահեն ընկերությանը պատվիրատու կազմակերպության 

հետ աշխատանքի ընդունման հետ կապված բանակցությունների մասին: Այդպիսի 

ծանուցում ստանալուն պես, սպառնացող վտանգի կարևորությունը պետք է 

գնահատել և նախազգուշական միջոցները պետք է կիրառել, երբ անհրաժեշտ է 

վերացնել վտանգը կամ նվազեցնել այն՝ հասցնելով ընդունելի մակարդակի: Այս 

համատեքստում, ստորև նշված են նախազգուշական միջոցների օրինակներ՝  
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 առաջադրանքի խմբից տվյալ անձի հեռացումը, 

 առաջադրանքի խմբի շրջանակներում տվյալ անձի կողմից կատարած 

նշանակալի դատողությունների վերանայումը: 

Պատվիրատու կազմակերպությունում վերջերս ունեցած աշխատանքը 

291.130. Սեփական շահ ունենալու, ինքն իրեն ստուգելու կամ բարեկամական 

հարաբերություններ ունենալու վտանգը կարող է առաջանալ, եթե առաջադրանքի 

խմբի անդամը պատվիրատու կազմակերպությունում վերջերս զբաղեցրել է 

տնօրենի, ղեկավար այլ անձի պաշտոն կամ եղել է պատվիրատու 

կազմակերպության աշխատակից: Նշվածը հույժ կարևոր է այն դեպքում, երբ 

առաջադրանքի խմբի անդամը առաջադրանքի շրջանակներում պետք է գնահատի 

խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության այն տարրերը, որոնք 

պատվիրատու կազմակերպությունում աշխատելիս ինքն է պատրաստել: 

291.131. Եթե առաջադրանքի հաշվետվությունն ընդգրկող ժամանակահատվածի 

ընթացքում առաջադրանքի խմբի անդամը պատվիրատու կազմակերպությունում 

զբաղեցրել է տնօրենի կամ այլ ղեկավար անձի պաշտոն, կամ եղել է այդ 

կազմակերպության աշխատակից, որն ունեցել է նշանակալի ազդեցություն 

առաջադրանքի խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության վրա, 

առաջացած վտանգն այնքան նշանակալի կլինի, որ որևէ նախազգուշական միջոց 

չի կարող նվազեցնել այն՝ հասցնելով ընդունելի մակարդակի: Հետևաբար, այդ 

անդամը չպետք է ներառվի առաջադրանքի խմբում: 

291.132. Սեփական շահ ունենալու, ինքն իրեն ստուգելու կամ բարեկամական 

հարաբերություններ ունենալու վտանգը կարող է առաջանալ նաև այն ժամանակ, 

երբ նախքան առաջադրանքի հաշվետվությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը, 

պատվիրատու կազմակերպությունում առաջադրանքի խմբի անդամը զբաղեցրել է 

տնօրենի, այլ ղեկավար անձի պաշտոն կամ եղել է այդ կազմակերպության 

աշխատակից, ով ունեցել է նշանակալի ազդեցություն առաջադրանքի խնդրո 

առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության վրա: Օրինակ, նման վտանգ 

առաջանում է, երբ պատվիրատու կազմակերպությունում նախորդ 

ժամանակաշրջանում առաջադրանքի խմբում ներառված անձի կողմից կայացրած 

որոշումը կամ իրականացրած աշխատանքը պետք է գնահատվի ներկա 

ժամանակաշրջանում որպես ներկա առաջադրանքի մաս: Սպառնացող վտանգի 

առկայությունը և նշանակալիությունը կախված են ստորև նշված գործոններից, 

ինչպիսիք են՝ 

 պատվիրատու կազմակերպությունում տվյալ անձի դիրքից, 

 որքան ժամանակ է տվյալ անձը լքել պատվիրատու կազմակերպությունը, 

 առաջադրանքի խմբում տվյալ անձի ունեցած դերից: 

Սպառնացող յուրաքանչյուր վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատել և 

երաշխիքները կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է նվազեցնել վտանգը՝ 
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հասցնելով այն ընդունելի մակարդակի: Նման դեպքում նախազգուշական միջոց 

կարելի է համարել նախկինում պատվիրատու կազմակերպությունում աշխատող, 

սակայն ներկայումս որպես առաջադրանքի խմբի անդամ հանդիսացող անձի 

կողմից կատարած աշխատանքի վերանայումը/ստուգումը: 

Պատվիրատու կազմակերպությունում տնօրենի կամ այլ ղեկավար անձի  պաշտոն 

զբաղեցնելը 

291.133. Եթե ընկերության գործընկերը կամ աշխատակիցը պատվիրատու 

կազմակերպությունում զբաղեցնում է տնօրենի կամ այլ ղեկավար անձի պաշտոն, 

ինքն իրեն ստուգման և սեփական շահի ունենալու վտանգն այնքան նշանակալի 

կլինի, որ որևէ նախազգուշական միջոց չի կարող նվազեցնել այն՝ հասցնելով 

ընդունելի մակարդակի: Հետևաբար, ընկերության գործընկերը կամ աշխատակիցը 

չի կարող պատվիրատու կազմակերպությունում զբաղեցնել տնօրենի կամ այլ 

ղեկավար անձի պաշտոն: 

291.134. Այս համատեքստում հարկ է նշել կազմակերպության քարտուղարի պաշտոնը 

(վարչական գծով ղեկավար, աշխատակազմի ղեկավար, մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման բաժնի ղեկավար), որը տարբեր իրավահամակարգերում և տարբեր 

կազմակերպություններում ենթադրում է տարբեր գործառույթներ՝ վարչականից 

(աշխատակազմի կառավարում, ընկերության կողմից գրանցումների և 

գրանցամատյանների պահպանում) մինչև ընկերության կողմից կանոնակարգերին 

համապատասխանեցման ապահովում կամ կորպորատիվ ղեկավարման այլ 

հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում: Սովորաբար համարվում 

է, որ այս պաշտոնը կազմակերպության առանցքային պաշտոններից մեկն է: 

291.135. Եթե ընկերության գործընկերը կամ աշխատակիցը պատվիրատու 

կազմակերպությունում զբաղեցնում է քարտուղարի պաշտոն, առաջանում է ինքն 

իրեն ստուգման և օբյեկտիվ չլինելու վտանգ, որը սովորաբար լինում է այնքան 

նշանակալի, որ հնարավոր չի լինում կիրառել որևէ նախազգուշական միջոց 

վտանգը նվազեցնելու կամ այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Հարկ է 

նշել սակայն, որ, եթե կազմակերպությունում քարտուղարի պաշտոնը 

սահմանափակվում է միայն վարչական աշխատանքով, այն է՝ 

արձանագրությունների և նամակների պատրաստում, ապա այս դեպքում, 

առաջացող վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և նախազգուշական 

միջոցները կիրառվեն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է դրանք վերացնել և 

ընդունելի մակարդակի հասցնել: 

291.136. Կազմակերպությունում վարչական բնույթի աշխատանքներ իրականացնելը կամ 

դրանց օժանդակություն ցուցաբերելը սովորաբար չի սպառնում անկախությանը, 

քանի դեռ պատվիրատու կազմակերպության ղեկավարությունն ինքն է կայացնում 

որոշումներ: 
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Ընկերության ավագ աշխատակիցների երկարատև հարաբերությունները 

պատվիրատու կազմակերպության հետ 

291.137. Բարեկամական և սեփական շահ ունենալու վտանգ առաջանում է այն դեպքում, 

երբ նույն ավագ աշխատակիցը առաջադրանքում ներգրավված է լինում 

բավականին երկար ժամանակահատվածի ընթացքում: Այս դեպքում վտանգի 

նշանակալիությունը կախված է հետևյալ գործոններից՝ 

 որքան ժամանակ է տվյալ աշխատակիցը հանդիսանում առաջադրանքի խմբի 

անդամ, 

 աշխատակցի դերը առաջադրանքի խմբում, 

 ընկերության կառուցվածքը, 

 հավաստիացման առաջադրանքի բնույթը, 

 արդյոք պատվիրատու կազմակերպության ղեկավար անձնակազմում տեղի են 

ունեցել փոփոխություններ, 

 արդյոք խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության բնույթը և 

բարդության աստիճանը փոխվել է: 

Վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և նախազգուշական միջոցները 

պետք է կիրառվեն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը կամ 

հասցնել այն ընդունելի մակարդակի: Այս համատեքստոտւմ, նախազգուշական 

միջոցների այսպիսի օրինակներ կարելի է բերել՝ 

 առաջադրանքի խմբում ավագ աշխատակիցների ռոտացիան, 

 առաջադրանքի խմբի անդամ չհանդիսացող որակավորված հաշվապահի 

ներգրավումը՝ ավագ աշխատակցի կողմից կատարած աշխատանքը 

ստուգելու/վերանայելու համար, կամ 

 առաջադրանքի նկատմամբ պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին 

անկախ ստուգումները: 

Պատվիրատու կազմակերպությանը ոչ հավաստիացման (խորհրդատվական) 

ծառայությունների մատուցում 

291.138. Մասնագիտական ծառայություններ մատուցող ընկերություններն իրենց 

պատվիրատուներին ավանդաբար մատուցում են ոչ հավաստիացման 

ծառայություններ, որոնք համապատասխանում են իրենց աշխատակիցների 

հմտություններին և փորձառությանը: Այնուհանդերձ, ոչ հավաստիացման 

ծառայությունների մատուցումը կարող է վտանգել ընկերության կամ 

առաջադրանքի խմբի անդամների անկախությունը: Այս դեպքում հիմնականում 

առաջանում է ինքն իրեն ստուգելու, սեփական շահ ունենալու և պաշտպանելու՝ 

օբյեկտիվ չլինելու, վտանգ: 
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291.139. Եթե ոչ հավաստիացման ծառայության գծով որևէ ուղեցույց չի ներկայացվում սույն 

բաժնում, ապա հայեցակարգային հիմունքները կկիրառվեն կոնկրետ 

հանգամանքները գնահատելիս: 

291.140. Նախքան ընկերության կողմից պատվիրատու կազմակերպությանը ոչ 

հավաստիացման ծառայություններ մատուցելու առաջադրանքի ընդունումը, 

անհրաժեշտ է որոշել՝ արդյոք նման ծառայության մատուցումը վտանգում է 

անկախությունը, թե ոչ: Գնահատելու ոչ հավաստիացման ծառայության 

մատուցումից առաջացող վտանգի նշանակալիությունը, անհրաժեշտ է դիտարկել 

ցանկացած վտանգ, որն, ըստ առաջադրանքի խմբի, առաջացել է այլ հարակից ոչ 

հավաստիացման ծառայություն մատուցելիս: Եթե նախազգուշական միջոցների 

կիրառմամբ վտանգը հնարավոր չէ նվազեցնել ընդունելի մակարդակի, ապա ոչ 

հավաստիացման ծառայությունը չպետք է մատուցել: 

Ղեկավարության պատասխանատվությունը 

291.141. Կազմակերպության ղեկավարությունը, ղեկավարման գործառույթ 

իրականացնելիս, կատարում է բազմաթիվ գործողություններ ի շահ 

կազմակերպության բաժնետերերի: Հնարավոր չէ հատկորոշել այն բոլոր 

գործառույթները, որոնք ընդգրկվում են ղեկավար անձանց 

պատասխանատվության շրջանակներում, այնուհանդերձ, բոլոր 

կազմակերպություններում ղեկավարության պարտականությունն է առաջնորդել և 

ուղղորդել կազմակերպությանը՝ կայացնելու ֆինանսական, ֆիզիկական, ոչ 

նյութական, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների ձեռքբերման, կիրառման և 

վերահսկման վերաբերյալ որոշումներ: 

291.142. Որևէ կոնկրետ գործառույթ ներառվում է ղեկավարության 

պատասխանատվության շրջանակում թե ոչ՝ կախված է կոնկրետ 

հանգամանքներից և պահանջում է դատողության կիրառում: Այն գործառույթները, 

որոնք սովորաբար ներառվում են ղեկավարության պատասխանատվության 

շրջանակներում, ներկայացված են ստորև՝ 

 կազմակերպության քաղաքականության մշակում և ռազմավարական 

ուղղության հատկորոշում, 

 աշխատակիցների ընդունում կամ ազատում, 

 կազմակերպության աշխատակիցներին ուղղորդում և նրանց 

գործողությունների համար պատասխանատվության ստանձնում, 

 գործարքներ կատարելու լիազորություն, 

 բանկային հաշիվների կամ ներդրումների վերահսկում կամ կառավարում, 

 մասնագիտական ծառայություններ մատուցող ընկերության կամ երրորդ 

կողմի կողմից ներկայացվող առաջարկների ընդունման վերաբերյալ 

որոշումների կայացում, 

 հաշվետվողականություն այն անձանց հանդեպ, ովքեր գործում են 

կառավարման օղակներում գտնվող անձանց անունից, 
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 կազմակերպության ներքին հսկողության համակարգի մշակման, 

իրականացման և պահպանման նկատմամբ պատասխանատվության 

ստանձնում: 

291.143. Պատվիրատու կազմակերպության փոխարեն ղեկավարության 

պարտականությունների ստանձնումը կարող է վտանգել անկախությունը: Եթե 

մասնագիտական ծառայություններ մատուցող ընկերությունը որպես 

հավաստիացման ծառայությունների մատուցման մաս ստանձնի ղեկավարության 

պարտականությունները, դրանից բխող վտանգն այնքան նշանակալի կլինի, որ 

որևէ նախազգուշական միջոց չի կարող նվազեցնել այն՝ հասցնելով ընդունելի 

մակարդակի: Հետևաբար, պատվիրատու կազմակերպությանը հավաստիացման 

ծառայություններ մատուցելիս, ընկերությունն այդ ծառայությունների 

շրջանակներում չպետք է ստանձնի կազմակերպության ղեկավարության 

պարտականությունները: Սակայն, եթե ընկերությունը, այնուամենայնիվ, որպես 

պատվիրատու կազմակերպությանը մատուցվող ծառայության մաս, ստանձնում է 

ղեկավարության պարտականությունները, այն պետք է ապահովի, որ այդ 

պարտականությունները չվերաբերեն առաջադրանքի խնդրո առարկային կամ 

խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվությանը: 

291.144. Խուսափելու համար առաջադրանքի խնդրո առարկայի կամ խնդրո առարկայի 

վերաբերյալ տեղեկատվության նկատմամբ ղեկավար իրավունքների ստանձնման 

ռիսկից, ընկերությունը պետք է համոզվի, որ ղեկավարության անդամը կիրառում է 

նշանակալի դատողություններ և կայացնում է որոշումներ, որոնք ղեկավարության 

լիարժեք պարտականությունների մասն են կազմում, այսպիսով գնահատելով 

ծառայության արդյունքները և ստանձնելով դրանից բխող գործողությունների 

կատարման պատասխանատվությունը: Հաճախորդի ղեկավարությունը. 

 Նշանակում է մեկին, ով ունի համապատասխան հմտություններ, գիտելիք և 

փորձ՝ հաճախորդների որոշումների համար մշտապես պատասխանատու 

լինելու և ծառայությունները կանխատեսելու համար: Այդ անձը 

(նախընտրելի է ղեկավարության անդամ)  պետք է հասկանա 

ծառայությունների, ինչպես նաև տվյալ հաճախորդի և ընկերության 

պատասխանատվության ստանձնման նպատակները, բնույթը և 

արդյունքները: Այնուամենայնիվ, պարտադիր չէ, որ այդ անձն ունենա փորձ 

ծառայությունների կատարման համար; 

 Վերահսկում է ծառայությունները և գնահատում է հաճախորդի համար 

կատարված ծառայությունների արդյունքներից բխող գործողությունների  

արդյունքների համապատասխանությունը; 

 Ստանձնում է պատասխանատվություն ծառայությունների արդյունքներից 

բխող գործողությունների համար: 

Այլ նկատառումներ 
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291.145. Անկախությունը կարող է վտանգվել, երբ ընկերությունը հավաստիացման 

առաջադրանքի խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հետ կապված 

մատուցում է ոչ հավաստիացման ծառայություններ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ 

է գնահատել խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հետ կապված 

ընկերության ներգրավվածության նշանկալիությունը և անհրաժեշտ է որոշել՝ 

արդյոք առկա է ինքն իրեն ստուգելու վտանգ և արդյոք այն հնարավոր է հասցնել 

ընդունելի մակարդակի կիրառելով համապատասխան նախազգուշական 

միջոցներ: 

291.146. Ինքն իրեն ստուգելու վտանգ կարող է առաջանալ, եթե ընկերությունը 

ներգրավվում է խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության պատրաստման 

գործընթացում, որը հետագայում հանդիսանալու է հավաստիացման 

առաջադրանքի խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Օրինակ, ինքն 

իրեն ստուգելու վտանգը առաջանում է, երբ ընկերությունը մշակում և 

պատրաստում է հաջորդ ժամանակաշրջանների ֆինանսական 

տեղեկատվությունը և այնուհետև այս տեղեկատվության վերաբերյալ 

տրամադրում է հավաստիացում: Հետևաբար, նման ծառայություններ մատուցելիս, 

ընկերությունը պետք է գնահատի ինքն իրեն` ստուգելու վտանգը, և կիրառի 

նախազգուշական միջոցներ, երբ անհրաժեշտ է վերացնել այն կամ հասցնել 

ընդունելի մակարդակի: 

291.147. Երբ ընկերությունն իրականացնում է գնահատում, որը կազմում է 

հավաստիացման առաջադրանքի խնդրո առարկայի վերաբերյալ 

տեղեկատվության մի մասը, ապա այդ դեպքում ընկերությունը պետք է գնահատի 

ինքն իրեն ստուգելու վտանգի նշանակալիությունը և կիրառի նախազգուշական 

միջոցներ այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է վերացնել վտանգը կամ նվազեցնել այն 

ընդունելի մակարդակի: 

Ծառայության վճարներ 

Ծառայության վճար - վճարի հարաբերական չափը 

291.148. Երբ պատվիրատու կազմակերպությունից գանձվող ընդհանուր վճարը կազմում է 

ընկերությանը վճարվող ընդհանուր վարձավճարների հիմնական մասը, ապա 

կախվածությունն այդ պատվիրատուից կամ տվյալ պատվիրատուն կորցնելու 

վախը կարող են առաջացնել սեփական շահ ունենալու կամ վախեցնելու վտանգ: 

Այս դեպքում վտանգի նշանակալիությունը կախված է հետևյալ գործոններից՝ 

 ընկերության գործառնական կառուցվածք, 

 ընկերությունը կայուն հաստատված է, թե նոր է կազմավորվում, 

 ընկերության համար պատվիրատուի որակական և քանակական 

նշանակալիություն: 
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Վտանգի նշանակալիությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական միջոցները 

կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է վերացնել այն կամ նվազեցնել ընդունելի 

մակարդակի: Ստորև նշված են այդպիսի նախազգուշական միջոցներ օրինակներ՝ 

 պատվիրատուից ընկերության կախվածության աստիճանի նվազեցում, 

 որակի հսկողության արտաքին ստուգումների իրականացում, 

 հավաստիացման առաջադրանքի շուրջ հիմնական դատողությունների 

քննարկում երրորդ կողմի հետ, ինչպիսիք են կարգավորող մարմինը կամ 

որակավորված հաշվապահը: 

291.149. Սեփական շահ ունենալու կամ վախեցնելու վտանգ առաջանում է նաև այն 

դեպքում, երբ պատվիրատու կազմակերպությունից գանձվող վճարը կազմում է 

մեկ գործընկերոջ պատվիրատուներից ստացվող հասույթի մեծ մասը: Վտանգի 

նշանակալիութունը պետք է գնահատել և նախազգուշական միջոցները կիրառել 

այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է վերացնել կամ նվազեցնել այն ընդունելի 

մակարդակի: Այս համատեքստում նախազգուշական գործողության օրինակ 

կարող է համարվել մեկ այլ որակավորված հաշվապահի ներգրավվումը, ով չի 

ներառվել առաջադրանքի խմբում և ով կարող է ստուգել արդեն կատարված 

աշխատանքը կամ այլ կերպ խորհրդատվություն տրամադրել: 

Ուշ վճարված ծառայության վճարներ 

291.150. Սեփական շահ ունենալու վտանգ կարող է առաջանալ, երբ պատվիրատու 

կազմակերպությունից վճարման ենթակա գումարը երկար ժամանակ մնում է 

չվճարված, հատկապես, երբ այդ գումարի նշանակալի մասը չի վճարվել նախքան 

հավաստիացման մասին հաշվետվության տրամադրումը և նույնիսկ նաև հաջորդ 

ժամանակաշրջանի ընթացքում: Սովորաբար ընկերությունը նախքան որևէ 

հաշվետվության տրամադրումը պետք է պահանջի վճարման ենթակա գումարը: 

Եթե վճարման ենթակա գումարը մնում է չվճարված հաշվետվության 

տրամադրումից հետո, վտանգի առկայությունը և նշանակալիությունը պետք է 

գնահատել և նախազգուշական միջոցները կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ 

է վերացնել կամ նվազեցնել այն մինչև ընդունելի մակարդակի: Այս 

համատեքստում նախազգուշական գործողության օրինակ կարող է համարվել մեկ 

այլ որակավորված հաշվապահի ներգրավվումը, ով չի ներառվել հավաստիացման 

առաջադրանքի խմբում և ով կարող է ստուգել արդեն կատարված աշխատանքը 

կամ այլ կերպ խորհուրդներ տալ: Ընկերությունը պետք է որոշի ուշացված 

վճարները դիտել որպես պատվիրատուի պարտք, թե, հաշվի առնելով ուշացված 

վճարների կարևորությունը, նպատակահարմար է շարունակել հավաստիացման 

առաջադրանքը: 

Պայմանական վճարներ 

291.151. Պայմանական վճարներն այն վճարներն են, որոնք հաշվարկվում են նախապես 

որոշված հիմունքով՝ կապված գործարքի կամ ընկերության կողմից մատուցած 
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ծառայությունների արդյունքի հետ: Սույն բաժնի համատեքստում վճարները չեն 

դիտվում պայմանական, եթե դրանք հաստատվել են դատարանով կամ պետական 

այլ լիազոր մարմնի կողմից: 

291.152. Հավաստիացման առաջադրանքի գծով ընկերության կողմից ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն (օրինակ՝ միջնորդի միջոցով) պատվիրատու 

կազմակերպությունից պայմանական վճարի գանձումը առաջացնում է սեփական 

շահ ունենալու վտանգ, որը կլինի այնքան նշանակալի, որ որևէ նախազգուշական 

միջոց չի կարող կիրառվել այդ վտանգը նվազեցնելու և հասցնելու ընդունելի 

մակարդակի: Հետևաբար, ընկերությունը չպետք է կնքի նման 

պայմանավորվածություն: 

291.153. Ոչ հավաստիացման ծառայությունների դիմաց ընկերության կողմից ուղղակիորեն 

կամ անուղղակիորեն (օրինակ՝ միջնորդի միջոցով) պատվիրու 

կազմակերպությունից պայմանական վճարի գանձումը նույնպես կարող է 

առաջացնել սեփական շահ ունենալու վտանգ: Եթե ոչ հավաստիացման 

ծառայությունների մատուցման արդյունքը և, հետևաբար, նաև վճարի չափը 

կախված է այնպիսի հարցի ապագա կամ ներկա որոշումից, որն էական է 

առաջադրանքի խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության համար, ապա 

այդ դեպքում որևէ նախազգուշական միջոց չի կարող նվազեցնել վտանգը՝ 

հասցնելով այն ընդունելի մակարդակի: Հետևաբար, նման 

պայմանավորվածություններ չպետք է կնքել: 

291.154. Ոչ հավաստիացման ծառայությունների դիմաց պատվիրատու 

կազմակերպությունից ընկերության կողմից կնքվող պայմանական վճարներ 

վճարելու այլ պայմանավորվածությունների դեպքում, վտանգի առկայությունը և 

նշանակալիությունը կախված կլինեն հետևյալ գործոններից՝ 

 վճարման ենթակա գումարների միջակայք, 

 արդյոք համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից որոշվում է աշխատանքի 

արդյունքը, որի նկատմամբ հաշվարկվում է պայմանական վճարը, 

 ծառայության բնույթ, և 

 խնդրո առարկայի վերաբերյալ տեղեկատվության գծով դեպքի կամ 

գործառնության ազդեցություն: 

Յուրաքանչյուր վտանգի կարևորությունը պետք է գնահատել և նախազգուշական 

միջոցները կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է վերացնել կամ նվազեցնել 

այն՝ հասցնելով ընդունելի մակարդակի: Ստորև ներկայացված են այդպիսի 

նախազգուշական միջոցների օրինակներ՝ 

 որակավորված հաշվապահի ներգրավում՝ հավաստիացման աշխատանքը 

ստուգելու կամ այլ կերպ խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով, կամ 
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 որակավորված մասնագետների ներգրավում՝ մատուցելու ոչ հավաստիացման 

ծառայություններ, որոնք չեն հանդիսանում հավաստիացման առաջադրանքի 

խմբի անդամ: 

Նվերներ, հյուրասիրություն  և ուշադրության այլ դրսևորումներ 

291.155. Պատվիրատու կազմակերպությունից նվերներ կամ ուշադրության այլ 

դրսևորումներ ընդունելու դեպքում կարող է առաջանալ սեփական շահ ունենալու 

և բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու վտանգ: Եթե ընկերությունը 

կամ առաջադրանքի խմբի անդամը պատվիրատու կազմակերպությունից 

ընդունում է նվերներ կամ ուշադրության այլ դրսևորումներ, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ դրանց գումարային արժեքն աննշան է և որևէ հետևանք չի կարող 

ունենալ, առաջացող վտանգն այնքան նշանակալի կլինի, որ որևէ 

նախազգուշական միջոց հնարավոր չի լինի կիրառել՝ այդ վտանգը նվազեցնելու և 

ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Հետևաբար, ընկերությունը կամ 

առաջադրանքի խմբի անդամը պատվիրատու կազմակերպությունից չպետք է 

ընդունի որևէ նվեր կամ ուշադրության այլ դրսևորում: 

Փաստացի կամ սպառնացող դատական գործընթացներ 

291.156. Երբ ընկերության և պատվիրատու կազմակերպության միջև սկսվում է դատական 

գործընթաց (կամ հավանական է, որ կսկսվի), առաջանում է սեփական շահ 

ունենալու և վախեցնելու վտանգ: Պատվիրատու կազմակերպության բիզնես 

գործունեության վերաբերյալ այդ կազմակերպության ղեկավարության և 

առաջադրանքի խմբի անդամների միջև ձևավորվող հարաբերությունները պետք է 

հիմնված լինեն լիարժեք անկեղծության և ամբողջական բացահայտման վրա: Երբ 

փաստացի կամ ակնկալվող դատական գործընթացի շրջանակներում 

ընկերությունը և պատվիրատու կազմակերպության ղեկավարությունը գտնվում են 

հակամարտող կողմերում, որտեղ խնդիրը վերաբերում է ամբողջական 

բացահայտում կատարելու ղեկավարության դիրքորոշմանը, առաջանում է 

սեփական շահ ունենալու և վախեցնելու վտանգ: Ուստի, այս պարագայում, 

վտանգի նշանակալիությունը կախված է ստորև ներկայացված գործոններից՝ 

 դատական գործընթացի կարևորություն, 

 արդյոք դատական գործընթացը վերաբերում է նախորդ առաջադրանքին: 

Վտանգի նշանակալիութունը պետք է գնահատել և նախազգուշական միջոցները 

կիրառել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է վերացնել կամ նվազեցնել այն,հասցնելով 

ընդունելի մակարդակի: Ստորև ներկայացված են այսպիսի նախազգուշական 

միջոցների օրինակներ՝ 

 եթե առաջադրանքի խմբի անդամը ներգրավվում է դատական գործընթացում, 

ապա այդ անդամը պետք է դուրս բերվի առաջադրանքի խմբից, կամ 
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 որակավորված հաշվապահի ներգրավում՝ կատարված աշխատանքը 

վերանայելու/ստուգելու նպատակով: 

Եթե վերոնշյալ նախազգուշական միջոցները չեն նվազեցնում վտանգը՝ հասցնելով 

այն ընդունելի մակարդակի, ապա անհրաժեշտ է հրաժարվել այդ առաջադրանքից: 
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ԲԱԺԻՆ 300 

Ներածություն 

300.1. Վարքագրքի այս մասում ներկայացվում է, թե գործարար ոլորտի պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահները ինչպես պետք է օգտագործեն Մաս Ա– ում ներկայացված 

հայեցակարգային շրջանակը: Վարքագրքի այս մասում նկարագրված չեն բոլոր այն 

հանգամանքները և հարաբերությունները, որոնց կարող են հանդիպել գործարար 

ոլորտի պրոֆեսիոնալ հաշվապահները և որոնք ընդունակ են առաջացնել 

վտանգներ՝ հիմնական սկզբունքներին անհամապատասխանության իմաստով: 

Հետևապես,  պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է աչալուրջ լինի նմանատիպ 

հանգամանքների և հարաբերությունների նկատմամբ: 

300.2. Բոլորը` ներդրողները, վարկատուները, գործատուները և գործարար աշխարհի 

մյուս ներկայացուցիչները, ինչպես նաև կառավարությունը և ընդհանրապես 

հասարակությունը կարող են վստահել գործող պրոֆեսիոնալ հաշվապահների 

աշխատանքին: Գործող պրոֆեսիոնալ հաշվապահները կարող են միայնակ կամ 

համատեղ կարգով պատասխանատու լինել ֆինանսական և այլ տեղեկատվության 

պատրաստման և հաշվետվություններին ներկայացման համար, որոնց կարող են 

վստահել և՜ նրանց գործատու կազմակերպությունները, և՜ երրորդ կողմերը: Նրանք 

կարող են նաև պատասխանատվություն կրել արդյունավետ ֆինանսական 

կառավարման և բիզնեսի հետ առնչվող բազմատեսակ հարցերի վերաբերյալ 

գրագետ խորհուրդների տրամադրման համար: 

300.3. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է լինել 

վարձու աշխատող, գործընկեր, տնօրեն (թե՜ գործադիր, թե՜ ոչ գործադիր), 

սեփականատեր կառավարիչ, կամավոր կամ այլ մեկը, որն աշխատում է մեկ կամ 

ավելի գործատու կազմակերպությունների համար: Գործատու կազմակերպության 

հետ նրա հարաբերությունների իրավական ձևը, եթե այդպիսին գոյություն ունի, ոչ 

մի կապ չունի գործող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի վրա ընկնող բարոյական 

պատասխանատվության հետ: 

300.4. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պատասխանատվություն է վերցնում իրականացնել գործատու կազմակերպության 

օրինական նպատակները: Այս Վարքագիրքը չի փորձում խոչընդոտել գործող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահին այդ պատասխանատվությունը լիովին կատարելու 

գործում, բայց այնուամենայնիվ քննարկում է հանգամանքներ, որոնցում կարող են 

առաջանալ հակասություններ, երբ պարտավորությունը միաժամանակ պետք է 

համապատասխանի նաև հիմնարար սկզբունքներին: 

300.5. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը հաճախ զբաղեցնում 

է ավագ պաշտոն կազմակերպությունում: Որքան ավելի բարձր է նրա պաշտոնը, 
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այնքան ավելի մեծ են իրադարձությունների, գործառույթների և վարքագծերի վրա 

ազդելու կարողությունները և հնարավորությունները: Հետևաբար, ակնկալվում է, 

որ գործարար ոլորտի պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է խրախուսի 

բարոյականության վրա հիմնված այնպիսի մշակույթ գործատու 

կազմակերպությունում, որն ընդգծում է ավագ ղեկավարության կողմից 

բարոյական չափանիշներին տրվող կարևորությունը: 

300.6. Գործարար ոլորտի պրոֆեսիոնալ հաշվապահը  չպետք է գիտակցված ձևով իրեն 

թույլ տա ներգրավվել որևէ գործարար ոլորտում, զբաղմունքում կամ 

գործունեության մեջ, որը վնաս է հասցնում կամ ի վիճակի է վնաս հասցնել 

մասնագիտության բարի համբավին և, հետևաբար, անհամատեղելի է հիմնարար 

սկզբունքների հետ:  

300.7. Հիմնարար սկզբունքները պոտենցիալ կերպով կարող են վտանգվել մի շարք 

հանգամանքներով: Շատ վտանգներ դասվում են հետևյալ կատեգորիաների շարքը. 

(a) անձնական շահի, 

(b) ինքնաստուգման, 

(c) ինքնապաշտպանություն, 

(d) մտերմության,  

(e) ահաբեկման: 

Նշված վտանգներն արդեն ավելի խորը քննարկվել են այս Վարքագրքի Գլուխ Ա–

ում: 

300.8. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի համար անձնական 

շահի վտանգ առաջացնող հանգամանքների օրինակները ներառում են, բայց չեն 

սահմանափակվում հետևյալով. 

 ֆինանսական շահեր (բաժնեմասեր), վարկեր և երաշխիքներ, 

 վարձատրության շահագրգռող պայմանագրեր, 

 կորպորատիվ ակտիվների անպատեհ  օգտագործում, 

 աշխատանքը կորցնելու մասին անհանգստություն, 

 առևտրային ճնշում գործատու կազմակերպությունից դուրս գտնվողների 

կողմից: 

300.9. Որպես գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի համար 

ինքնաստուգման վտանգ  առաջացնող հանգամանքների օրինակ  կարելի է 

հիշատակել այն իրավիճակը, երբ հաշվապահը՝ ձեռնարկության ձեռքբերման 
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իրագործելիության ուսումնասիրությունն իրականացնելուց հետո, ինքը նաև 

որոշում է կայացնում բիզնես միավորման համար համապատասխան հաշվառման 

ձևի վերաբերյալ : 

300.10.  Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահներն իրենց գործատու 

կազմակերպությունների օրինական նպատակների իրականացմանը նպաստելու 

ժամանակ կարող են գործել ի շահ կազմակերպության առաջխաղացման միայն 

այն պայմանով, որ այդ նպատակով կատարած նրանց պնդումները չլինեն սխալ 

կամ ապակողմնորոշող: Այսպիսի գործողությունները սովորաբար չեն 

առաջացնում ինքնապաշտպանության վտանգ: 

300.11. Մտերմության վտանգներ առաջացնող հանգամանքների օրինակները ներառում 

են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով. 

 գործարար ոլորտի պրոֆեսիոնալ հաշվապահ , որը գտնվում է այնպիսի 

դիրքում, որ կարող է ազդել ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաշվետվության 

կամ գործնական որոշումների վրա և միաժամանակ ունի անմիջական կամ 

մերձավոր ընտանիքի անդամ, որն այնպիսի դիրքում է, որ կշահի այդ 

ազդեցությունից, 

 երկարատև կապեր գործնական ծանոթների հետ, որոնք ազդում են գործնական 

որոշումների վրա, 

 նվերի կամ արտոնյալ վերաբերմունքի  ընդունում, եթե իհարկե դրա արժեքն 

ակնհայտորեն էական է: 

300.12. Ահաբեկման վտանգներ առաջացնող հանգամանքների օրինակները ներառում են, 

բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով. 

  գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կամ նրա 

մերձավոր կամ անմիջական ընտանիքի անդամի աշխատանքից ազատման 

կամ փոխարինման վտանգ` որևէ հաշվապահական սկզբունքի կիրառման 

կամ ֆինանսական տեղեկատվության ներկայացման ձևի շուրջ 

անհամաձայնության պատճառով: 

 գերիշխող դիրք զբաղեցնող անձնավորության առկայություն, որը փորձում է 

ազդել որոշումների կայացման գործընթացի վրա, օրինակ` պայմանագրերի 

կնքման կամ որևէ հաշվապահական սկզբունքի կիրառման հարցում: 

300.13. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է նաև 

հայտնաբերել, որ առանձին իրավիճակներ մեկ կամ ավելի հիմնարար 

սկզբունքներին անհամապատասխանության վտանգ են առաջացնում:  Այդպիսի 

եզակի վտանգներն ակնհայտորեն չեն կարող դասակարգման ենթարկվել: Թե 

մասնագիտական, և թե գործարար փոխհարաբերություններում գործարար 
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ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը   պետք է միշտ աչալուրջ լինի 

նման իրավիճակների ու վտանգների նկատմամբ:  

(a) նախազգուշական միջոցներ, որոնք ստեղծվել են մասնագիտական 

հանրության,  օրենսդրության կամ կանոնակարգի կողմից և 

(b) աշխատանքային միջավայրում մշակված  նախազգուշական միջոցներ 

Մասնագիտության, օրենսդրության կամ կարգավորող միջավայրի կողմից 

ստեղծված նախազգուշական միջոցները ավելի մանրամասն քննարկված են սույն 

Վարքագրքի Ա մասի 10.14 պարագրաֆում 

300.14. Աշխատանքային միջավայրում մշակված նախազգուշական միջոցները ներառում 

են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով. 

  գործատու կազմակերպության կորպորատիվ վերահսկողության 

համակարգեր կամ այլ վերահսկողական կառուցվածքներ, 

  գործատու կազմակերպության բարոյախոսություն և անհատական պահվածքի  

ծրագրեր, 

  գործատու կազմակերպությունում աշխատակիցների համալրման 

գործընթացներ, որտեղ առանձնահատուկ կարևորություն է տրվում բարձր 

մակարդակի և բարձր գիտելիքների տեր մարդկանց աշխատանքի 

ընդունմանը, 

  ներքին խիստ վերահսկողություն, 

  համապատասխան կարգապահական ընթացակարգեր, 

  ղեկավարություն, որն ընդգծում է բարոյական վարքագծի կարևորությունը և 

այն ակնկալիքը, որ աշխատակիցները կգործեն բարոյական կերպով, 

  աշխատակիցների գործունեության որակը ապահովելու և վերահսկելու 

քաղաքականություն և գործառույթներ, 

  գործատու կազմակերպության քաղաքականության և գործառույթների, այդ 

թվում` նաև դրանց ցանկացած փոփոխությունների մասին տեղեկատվության 

ժամանակին հաղորդում բոլոր աշխատակիցներին և վերջիններիս 

համապատասխան վերապատրաստում ու կրթում այդ քաղաքականության և 

գործառույթներին վերաբերող խնդիրների շուրջ, 

  աշխատակիցներին հնարավորություն տվող ու քաջալերող 

քաղաքականություն և գործառույթներ, որպեսզի աշխատակիցները իրենց 

անհանգստացնող ցանկացած բարոյական հարցով առանց վախի կամ 
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տատանումների կարողանան դիմել գործատու կազմակերպության 

ղեկավարության վերադաս անդամներին 

 խորհրդակցում այլ հեղինակավոր պրոֆեսիոնալ հաշվապահի հետ: 

300.15. Այն հանգամանքներում, երբ գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը կարծում է, որ  ոչ բարոյական վարքագիծը կամ գործողությունները 

մյուսների կողմից կշարունակվեն գործատու կազմակերպությունում, նա պետք  է 

մտածի իրավաբանական խորհուրդ ստանալու մասին: Այդպիսի բացառիկ 

իրավիճակներում, երբ բոլոր հասանելի նախազգուշական միջոցները սպառվել են, 

և հնարավոր չէ նվազեցնել վտանգը մինչև ընդունելի մակարդակ, գործող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է եզրակացնել, որ տեղին է չշարունակել 

աշխատանքը գործատու կազմակերպությունում: 
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ԲԱԺԻՆ 310 

Շահերի հակասություններ 

310.1. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է իր 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում հանդիպել շահերի հակասության 

իրավիճակի: Շահերի հակասությունից ծագում է ոչ օբյեկտիվության վտանգ, ինչպես 

նաև կարող են վտանգվել այլ հիմնարար սկզբունքներ: Նման վտանգները կարող են 

ծագել, երբ. 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

առնչվում է այնպիսի մի մասնավոր խնդրի, որը վերաբերում է երկու կամ ավել 

կողմերի, և որոնց շահերը այդ խնդրի հարցում գտնվում են հակասության մեջ, 

կամ 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի և այն կողմի շահերը, որի համար պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը զբաղվում է մասնագիտական գործունեությամբ, տվյալ 

մասնագիտական խնդրի հարցում գտնվում են հակասության մեջ: 

Կողմ ասելով հասկանում ենք գործատու կազմակերպություն, վաճառող, հաճախորդ, 

պարտատեր, բաժնետեր կամ որևէ այլ կողմ: 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է թույլ տա շահերի որևէ հակասություն, որը 

կվարկաբեկի մասնագիտական կամ գործարար դատողությունները: 

310.2. Շահերի հակասությունները կարող են ծագել հետևյալ իրավիճակներում. 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ծառայում է երկու տարբեր գործատու 

կազմակերպությունների մենեջմենտում կամ կառավարման մարմիններում և 

տիրապետում է գործատու կազմակերպություններից մեկին վերաբերող  

այնպիսի գաղտնի տեղեկատվության, որն իր կողմից կարող է օգտագործվել ի 

շահ կամ ի վնաս մյուս գործատու կազմակերպության: 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը զբաղվում է մասնագիտական գործունեությամբ 

երկու կողմերի համար, որոնք կազմում են գործընկերություն և որոնք 

օգտագործում են պրոֆեսիոնալ հաշվապահին՝ այդ գործընկերությունը 

լուծարելու գործում իրենց աջակցության համար: 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ֆինանսական տեղեկատվություն է պատրաստում 

իրեն վարձած կազմակերպության մենեջմենտի մի քանի ներկայացուցիչների 

համար, որոնք մտադիր են իրականացնել ընկերության բաժնետոմսերի 

ետգնում մենեջմենտի միջոցով (Management buy-out): 
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 Պատասխանատու է հաշվապահի գործատու կազմակերպության վաճառողի 

ընտրության համար այն դեպքում, երբ նրա անմիջական ընտանիքի անդամը 

կարող է օգուտ քաղել այդ գործարքից: 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պաշտոն է զբաղեցնում գործատու 

կազմակերպության կառավարման օղակում, որը հաստատում է որոշումները 

ընկերությունում որոշակի ներդրումների մասին այն դեպքում, երբ այդ 

ներդրումներից մեկը կբարձրացնի պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կամ նրա 

անմիջական ընտանիքի անդամի անհատական ներդրումային պորտֆելի 

արժեքը: 

 

310.3. Հակասություն ծնելու ընդունակ շահերը և հարաբերությունները հայտնաբերելիս և 

գնահատելիս, ինչպես նաև հիմնարար սկզբունքներին սպառնացող վտանգները 

վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու նպատակով նախազգուշական 

միջոցներ կիրառելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է օգտվի մասնագիտական 

դատողություններից և լինի աչալուրջ բոլոր այն շահերի ու հարաբերությունների 

նկատմամբ, որ ողջամիտ երրորդ կողմը, կշռելով այդ պահին հայտնի բոլոր կոնկրետ 

փաստերը և հանգամանքները, կգնահատի որպես վտանգ հիմնարար 

սկզբունքներին: 

310.4. Շահերի հակասությունը հաղթահարու համար գործարար ոլորտում աշխատող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ցանկալի է, որ ձգտի ստանալ խորհուրդներ ինչպես 

գործատու կազմակերպության ներսում, այնպես էլ երրորդ կողմերից, ինչպես 

օրինակ մասնագիտացված մարմին, իրավաբանական խորհրդատվություն կամ մեկ 

այլ պրոֆեսիոնալ հաշվապահ: Գործատու կազմակերպության ներսում 

բացահայտումներ կատարելիս, տեղեկատվություն փոխանակելիս կամ երրորդ 

կողմերից խորհուրդներ փնտրելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է լինի 

աչալուրջ գաղտնապահության հիմնարար սկզբունքի խախտման նկատմամբ: 

310.5. Երբ շահերի հակասությունից ծագած վտանգը ընդունելի մակարդակից ավելի 

բարձր է, գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

նախազգուշական միջոցներ կիրառի՝ այդ վտանգը վերացնելու կամ ընդունելի 

մակարդակի հասցնելու համար: Եթե նախազգուշական միջոցները ի վիճակի չեն 

վտանգը հասցնել ընդունելի մակարդակի, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք 

հրաժարվի կամ դադարեցնի մասնագիտական գործունեությունը, որը կարող է 

հանգել շահերի հակասության: Կամ էլ պետք է դադարեցնի համապատասխան 

հարաբերությունները կամ հրաժարվի համապատասխան շահերից, որպեսզի 

վտանգը վերացվի կամ ընդունելի մակարդակի հասցվի: 

310.6. Երբ անհրաժեշտ է պարզել, արդյոք շահերի հակասություն գոյություն ունի կամ 

կարող է առաջանալ, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է ձեռնարկի ողջամիտ 

քայլեր՝ պարզելու համար. 
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 Ներգրավված կողմերի միջև գոյություն ունեցող համապատասխան շահերի և 

հարաբերությունների բնույթը 

 Գործունեության բնույթը և նրա առնչությունը համապատասխան կողմերին 

Համապատասխան գործունեությունների բնույթը և համապատասխան շահերը և 

հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում կարող են փոխվել: Պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը պետք է լինի աչալուրջ նման փոփոխությունների հանդեպ, որպեսզի 

ժամանակին կարողանա ի հայտ բերել շահերի հակասություն առաջացնելու 

ընդունակ հանգամանքները: 

310.7. Երբ շահերի հակասությունը հայտնաբերված է, գործարար ոլորտում աշխատող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է գնահատի. 

 Համապատասխան շահերի և հարաբերությունների նշանակալիությունը 

 Մասնագիտական գործունեությունից առաջացած վտանգների 

նշանակալիությունը: Ընդհանրապես ասած, որքան ավելի ուղղակի է կապը 

մասնագիտական գործունեության և այն խնդրի միջև, որի շուրջ կողմերի 

շահերը հակասության մեջ են գտնվում, այնքան ավելի նշանակալի է վտանգը 

օբյեկտիվության և այլ հիմնարար սկզբունքների հանդեպ: 

310.8. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը շահերի հակասության 

պատճառով հիմնարար սկզբունքներին համապատասխանության առնչությամբ 

առաջացած վտանգների նկատմամբ, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է կիրառի 

նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի վերացնի այդ վտանգները կամ նվազեցնի 

դրանց մինչև ընդունելի մակարդակի: Կախված շահերի հակասությունն 

առաջացրած հանգամանքներից, ստորև բերված նախազգուշական միջոցների 

կիրառումը կարող է տեղին լինել. 

 Որոշ պատասխանատվությունների և պարտականությունների 

վերակազմավորում կամ տարանջատում 

 Համապատասխան վերահսկողության ապահովում, աշխատելով, օրինակ, 

գործադիր կամ ոչ գործադիր տնօրենի հսկողության ներքո 

 Շահերի հակասությունն առաջացրած խնդրին առնչվող որոշումների 

կայացման գործընթացից դուրս գալը 

 Խորհրդակցում երրորդ կողմերի հետ, ինչպիսիք են, ասենք, մասնագիտացված 

մարմինը, իրավաբանական խորհրդատուն կամ մեկ այլ պրոֆեսսիոնալ 

հաշվապահը 
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310.9. Բացի դրանից, սովորաբար նաև անհրաժեշտ է լինում շահերի հակասության 

բնույթը բացահայտել նաև առնչվող կողմերին, ներառյալ գործատու 

կազմակերպության ներսում կառավարման համապատասխան օղակները և, 

վտանգները ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար անհրաժեշտ 

նախազգուշական միջոցների  պահանջվելու դեպքում, անհրաժեշտ է լինում 

ստանալ նրանց համաձայնությունը, որպեսզի գործարար ոլորտում աշխատող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարողանա զբաղվել մասնագիտական 

գործունեությամբ: Որոշ դեպքերում, ելնելով կողմերի պահվածքից, այդ 

համաձայնությունը ինքնաբերաբար ենթադրվում է ստացված, եթե  պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը բավականաչափ ապացույցներ է տեսնում և եզրակացնում է, որ 

կողմերը, ի սկզբանե ծանոթ լինելով իրադրությանը, ընդունում են շահերի 

հակասության առկայությունը, եթե նրանք չեն բարձրացնում ոչ մի առարկություն 

հակասության դեմ: 

310.10. Եթե բացահայտումը կատարվում է բանավոր ձևով, կամ համաձայնությունն է 

բանավոր կամ ինքնաբերաբար ենթադրվող, ցանկալի է, որ գործարար ոլորտում 

աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը փաստաթղթավորի շահերի բախում 

առաջացրած հանգամանքների բնույթը, ինչպես նաև կիրառված նախազգուշական 

միջոցները, որոնց նպատակն է վտանգները հասցնել ընդունելի մակարդակի: 

310.11. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է հանդիպել այլ 

վտանգների, որոնք սպառնում են հիմնարար սկզբունքներին: Սա կարող է 

պատահել, օրինակ, այն դեպքում, երբ հաշվապահը պատրաստում է ֆինանսական 

հաշվետվություններ կամ տեղեկատվություն գործատու կազմակերպության ներսի 

մարդկանց անհարկի ճնշման ներքո, կամ էլ մերձավոր կամ ուղղակի ընտանիքի 

անդամների ճնշման ներքո, որոնք ունեն ֆինանսական, գործարար կամ անձնական 

հարաբերություններ գործատու կազմակերպության ներսում: Նման վտանգների 

հաղթահարմանը վերաբերող ուղեցույցերը ներկայացված են սույն Վարքագրքի 320 

և 340 բաժիններում: 
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ԲԱԺԻՆ 320 

Ինֆորմացիայի պատրաստում և հաշվետվություն 

320.1. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահները հաճախ 

ներգրավվում են այնպիսի տեղեկատվության պատրաստման և հաշվետվության 

մեջ, որը նախատեսված է կա՜մ հասարակության, կա՜մ գործատու 

կազմակերպության ներսում կամ դրսում գտնվող այլ անձանց համար: Նման 

տեղեկատվությունը կարող է լինել ֆինանսական կամ կառավարչական բնույթի և 

պարունակել, օրինակ, կանխատեսումներ և բյուջեներ, ֆինանսական 

հաշվետվություններ, կառավարչական քննարկումներ և վերլուծություններ, ինչպես 

նաև ղեկավարության կողմից աուդիտորներին տրամադրվող ներկայացման 

նամակը` որպես ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի մի մաս: Գործարար 

ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահները պետք է պատրաստեն և 

ներկայացնեն այդ տեղեկատվությունը արդարացի կերպով, ազնվորեն և 

համապատասխան մասնագիտական ստանդարտներին համաձայն, այնպես, որ 

տեղեկատվությունը հասկանալի լինի իր համատեքտում: 

320.2. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, ստանձնելով 

գործատու կազմակերպության ընդհանուր բնույթի ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման կամ վավերացման 

պատասխանատվությունը, պետք է ապահովի, որ այդ ֆինանսական 

հաշվետվությունները ներկայացվեն ֆինանսական հաշվետվության կիրառելի 

ստանդարտներին համապատասխան: 

320.3. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է հավաքի 

տեղեկատվություն, որի հետևյալ հատկությունների համար նա պատասխանատու է. 

(a) տեղեկատվությունը հստակորեն է նկարագրում գործարար գործարքների,     

ակտիվների կամ պասիվների իրական պատկերը,  

(b) այն դասակարգված է և գրանցված ժամանակին  և   պատշաճ ձևով, 

(c) բոլոր էական տեսանկյուններից փաստերը ներկայացնում է հստակորեն և 

ամբողջականորեն: 

320.4. Հիմնարար սկզբունքներին սպառնացող վտանգներն, օրինակ` անձնական շահը 

կամ ահաբեկումը, որոնք վտանգներ են հանդիսանում օբյեկտիվության կամ 

պրոֆեսիոնալ գիտելիքների և պատշաճ վերաբերմունքի համար, կարող են 

առաջանալ այնտեղ, որտեղ գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը ճնշումների է ենթարկվում (կա՜մ այլ անձանց կողմից, կա՜մ սեփական 

շահի միջոցով), որպեսզի անձամբ կամ այլ անձանց գործողությունների միջոցով 

ապակողմնորոշիչ տեղեկություններ մատակարարի: 
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320.5. Նմանատիպ վտանգների նշանակալիությունը կախված է այնպիսի գործոններից, 

ինչպիսիք են ճնշման աղբյուրը և հաշվապահին վարձած կազմակերպության 

ներսում տիրող կորպորատիվ կուլտուրան: Գործարար ոլորտում աշխատող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է շատ զգայուն և աչալուրջ լինի ազնվության 

սկզբունքի հարցերում, որը պարտադրում է բոլոր պրոֆեսիոնալ հաշվապահներին 

լինել շիտակ և ազնիվ իրենց մասնագիտական և գործարար հարաբերություններում: 

Այն դեպքերում, երբ վտանգները ծագում են վարձատրության և պարգևատրության 

մասին պայմանագրերից, տեղին կլինի դիմել բաժին 340-ի ուղեցույցին: 

320.6. Վտանգների նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և, եթե դրանք ակնհայտորեն 

էական են, ապա պետք է քննարկել և, անհրաժեշտության դեպքում, կիրառել 

նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի վտանգները վերացվեն կամ հասցվեն 

ընդունելի մակարդակի: Այսպիսի նախազգուշական միջոցների թվում կարելի է նշել 

խորհրդակցումը գործատու կազմակերպության ավագ աշխատողների հետ, 

օրինակ` աուդիտի հանձնաժողովի կամ այլ` կառավարման համար 

պատասխանատու մարմնի, կամ որևէ համապատասխան պրոֆեսիոնալ մարմնի 

հետ: 

320.7. Եթե վտանգը հնարավոր չէ հասցնել ընդունելի մակարդակի, գործարար ոլորտում 

աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է հրաժարվի  հենվել 

ապակողմնորոշիչ (կամ այդպիսին լինելու ընդունակ) տեղեկատվության վրա: Եթե 

գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը տեղյակ է, որ 

ապակողմնորոշիչ տեղեկատվությունը կամ նշանակալի է, կամ հարատև, ապա նա 

պետք է հոգ տանի համապատասխան ղեկավարման մարմիններին տեղյակ 

պահելու մասին` 140-րդ բաժնում պարունակվող հրահանգներին համաձայն: 

Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է նաև դիմել 

իրավաբանական խորհրդատվության կամ հրաժարական տալ: 
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ԲԱԺԻՆ 330 

Գործունեություն բավարար փորձառության հիման վրա 

330.1.  Մասնագիտական գիտելիքների և պատշաճ վերաբերմունքի հիմնարար սկզբունքը 

պահանջում է, որ գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը հանձն 

առնի միայն նշանակալից հանձնարարություններ, որոնց համար գործարար 

ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահն ունի կամ կարող է ձեռք բերել 

բավարար չափով  մասնագիտական կրթություն կամ փորձ: Գործարար ոլորտում 

աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է միտումնավոր ձևով 

ապակողմնորոշի գործատուին իր ունեցած փորձի կամ գիտելիքների մակարդակի 

մասին և ոչ էլ հապաղի հարկ եղած դեպքում ստանալ համապատասխան 

փորձագետի խորհուրդ կամ աջակցություն: 

330.2.  Հանգամանքները, որոնք վտանգում են գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի` իր պարտականությունները մասնագիտական գիտելիքների և 

պատշաճ վերաբերմունքի համապատասխան մակարդակով կատարելու 

կարողությունը, ներառում են. 

 անբավարար ժամանակ` համապատասխան պարտականությունները ինչպես 

հարկն է կատարելու կամ ավարտելու համար, 

  ոչ լրիվ, սահմանափակ կամ որևէ այլ կերպ անհամարժեք տեղեկատվություն 

պարտականություններն ինչպես հարկն է կատարելու համար, 

  անբավարար փորձ, պատրաստվածություն և/կամ կրթություն, 

  անբավարար միջոցներ` պարտականություններն ինչպես հարկն է 

կատարելու համար: 

330.3. Նմանատիպ վտանգների նշանակալիությունը կախված կլինի այնպիսի գործոններից, 

ինչպիսիք են գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի` այլոց հետ 

աշխատելու պատրաստակամությունը, կազմակերպությունում նրա համեմատաբար 

բարձր դիրքը և աշխատանքի արդյունքների վերահսկողության և ստուգման 

մակարդակը: Վտանգների նշանակալիությունը պետք է գնահատվի և, եթե դրանք 

ակնհայտորեն էական են, ապա պետք է մշակել և անհրաժեշտության դեպքում  

կիրառել նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի վտանգները վերացվեն կամ հասցվեն 

ընդունելի մակարդակի: Քննարկման ենթակա նախազգուշական միջոցները 

ներառում են. 

  լրացուցիչ խորհրդատվության ստացում կամ ուսուցում, 

  համապատասխան պարտականությունները կատարելու համար բավարար 

ժամանակի ապահովում, 



166 

 

  անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություն և փորձառություն ունեցող անձի 

կողմից օգնության ստացում, 

  անհրաժեշտության դեպքում խորհրդակցում. 

o գործատու կազմակերպության ավագ աշխատակիցների հետ, 

o անկախ փորձագետների հետ կամ 

o համապատասխան պրոֆեսիոնալ մարմնի հետ: 

330.4. Եթե վտանգները չեն կարող վերացվել կամ նվազեցվել մինչև ընդունելի մակարդակը, 

գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է մտածի 

քննարկվող պարտականությունները կատարելուց հրաժարվելու մասին: Եթե գործող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը վճռի, որ հրաժարականը տեղին է, ապա դրա 

պատճառները պետք է հստակորեն ներկայացվեն: 
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ԲԱԺԻՆ 340 

Ֆինանսական շահեր (բաժնեմաս),  վարձատրման և խրախուսման սխեմաներ՝ 

կապված ֆինանսական հաշվետվողականության և որոշումների կայացման հետ 

340.1. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահները կարող են ունենալ 

ֆինանսական շահեր կամ կարող են իմանալ անմիջական կամ մերձավոր 

ընտանիքի անդամների ֆինանսական շահերի մասին, որը կարող է որոշ 

հանգամանքների դեպքում սպառնալ հիմնարար սկզբունքների պահպանմանը: 

Օրինակ` օբյեկտիվության կամ գաղտնիության համար կարող են առաջանալ 

անձնական շահի վտանգներ, քանի որ ստեղծվում են շարժառիթներ և 

հնարավորություն` ֆինանսական շահ կորզելու նպատակով կեղծարարություն, 

խարդախություն կատարել բաժնետոմսերի գնի վրա ազդող տեղեկատվության հետ: 

Անձնական շահի վտանգներ առաջացնող հանգամանքների օրինակները ներառում 

են, բայց չեն սահմանափակվում այնպիսի իրավիճակներով, որտեղ գործարար 

ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կամ նրա անմիջական կամ 

մերձավոր ընտանիքի անդամն` 

  ունի ուղղակի կամ անուղղակի ֆինանսական շահ (բաժնեմաս) գործատու 

կազմակերպությունում, և գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի կողմից ընդունված որոշումները կարող են անմիջական 

ազդեցություն ունենալ այդ բաժնեմասի շուկայական արժեքի վրա, 

  իրավասություն ունի ստանալ շահույթի հետ կապված պարգևավճար, և 

գործարար ոլորտի պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից ընդունված 

որոշումները կարող են անմիջական ազդեցություն ունենալ այդ 

պարգևավճարի արժեքի վրա, 

  ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով գործատու կազմակերպությունում 

տիրապետում է բաժնետոմսերի օպցիոնների, որոնց արժեքի վրա կարող են 

անմիջական ազդեցություն ունենալ գործող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի 

կողմից ընդունված որոշումները, 

  կարող է հավակնել (օրինակ, երկարաժամկետ խրախուսման պլանին 

մասնակցության միջոցով) գործատու կազմակերպությունում ֆինանսական 

լավ արդյունքների հետ կապված դրամական վարձատրության (պարգևների), 

եթե որոշակի նպատակներ նվաճված են կամ նպաստել են գործատու 

կազմակերպության արժեքի բարձրացմանը: 
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340.2. Վարձատրության կամ խրախուսման համաձայնություններից բխող անձնական 

շահի վտանգը կարող է հետագայում ավելի խորանալ շնորհիվ գործատու 

կազմակերպությունում հավասար կամ ավելի բարձր դիրք զբաղեցնողների կողմից 

գործադրված ճնշման, որոնք մասնակից են նույն համաձայնություններին: Օրինակ, 

նման համաձայնությունները հաճախ իրենց մասնակիցներին իրավունք են տալիս 

ստանալ (անվանական գնով կամ անվճար) գործատու կազմակերպության 

բաժնետոմսեր՝ որոշակի արդյունքներ ապահովելու դեպքում: Որոշ դեպքերում 

տրված բաժնետոմսերի արժեքը կարող է զգալիորեն գերազանցել գործարար 

ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի հիմնական աշխատավարձի 

մեծությունը: 

340.3. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է կեղծի 

տեղեկատվությունը կամ պրոֆեսիոնալ տեղեկատվությունն օգտագործի  

անձնական  (կամ ուրիշների) շահերից ելնելով: Որքան բարձր է ձեռնարկությունում 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի զբաղեցրած դիրքը, այնքան մեծ են ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա ազդելու նրա հնարավորությունները և այնքան ավելի մեծ 

կլինի շրջապատի կողմից իրականացվելիք ճնշման հնարավորությունը՝ 

ֆինանսական տեղեկատվությունը շահադիտորեն օգտագործելու նպատակով: 

Նման դեպքերում գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է շատ զգայուն և աչալուրջ լինի ազնվության սկզբունքի հարցերում, որը 

պարտադրում է բոլոր պրոֆեսիոնալ հաշվապահներին լինել շիտակ և ազնիվ իրենց 

մասնագիտական և գործարար հարաբերություններում: 

340.4. Եթե վտանգներն ակնհայտորեն էական են, ապա պետք է քննարկել և, 

անհրաժեշտության դեպքում, կիրառել նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի դրանք 

վերացվեն կամ հասցվեն ընդունելի մակարդակի: Ցանկացած վտանգի 

նշանակալիության գնահատման և, անհրաժեշտության դեպքում, 

համապատասխան նախազգուշական միջոցների որոշման ժամանակ գործարար 

ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է հաշվի առնի շահի 

բնույթը: Սրա տակ հասկացվում է նաև շահի նշանակալիության որոշումը, որը 

կախված է կոնկրետ դեպքից: Այսպիսի նախազգուշական միջոցները ներառում են. 

  կառավարման մարմնից անկախ հանձնաժողովի համար քաղաքականության 

և գործառույթների մշակում, որպեսզի հանձնաժողովը կարողանա որոշել 

ղեկավարության վարձատրության ձևը  և մակարդակը, 

  համաձայն ցանկացած ներքին քաղաքականության դրույթների` գործի հետ 

առնչություն ունեցող բոլոր շահերի, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վաճառքի 

այնպիսի ծրագրերի բացահայտում, որտեղ համապատասխան բաժնետոմսերը 

վաճառվում են գործատու կազմակերպության կառավարման համար 

պատասխանատու անձանց, 

  Խորհրդակցում, երբ հարկն է, գործատու կազմակերպության բարձրաստիճան 

պաշտոնյաների հետ, 
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  խորհրդակցում, երբ հարկն է, գործատու կազմակերպության կառավարման 

համար պատասխանատու անձանց կամ առնչվող պրոֆեսիոնալ մարմինների 

հետ, 

  ներքին և արտաքին աուդիտի գործընթացների առկայություն, 

  բաժնետոմսերի պոտենցիալ ներքին վաճառքի կարգավորմանն առնչվող 

բարոյական  խնդիրների և իրավական սահմանափակումների վերաբերյալ 

ժամանակի պահանջներին համապատասխանող կրթություն: 
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ԲԱԺԻՆ 350 

Գայթակղություններ 

Ստացված առաջարկներ  

350.1. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահին կամ նրա 

անմիջական կամ մերձավոր ընտանիքի անդամին կարող են գայթակղիչ 

առաջարկներ անել: Գայթակղությունները կարող են դրսևորվել  զանազան ձևերով, 

այդ թվում` նվերների, հյուրասիրության, արտոնյալ վերաբերմունքի անպատեհ 

կոչերի ձևով: 

350.2. Գայթակղիչ առաջարկները կարող են սպառնալ հիմնարար սկզբունքներն: Երբ 

գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահին կամ նրա անմիջական 

կամ մերձավոր ընտանիքի անդամին գայթակղիչ առաջարկ են անում, ապա 

իրավիճակը պետք է զգուշորեն քննարկվի: Օբյեկտիվության կամ գաղտնիության 

հանդեպ անձնական շահի վտանգներն առաջանում են այնտեղ, ուր գայթակղիչ 

առաջարկն արվում է գործողությունների և որոշումների վրա հանիրավի ազդելու, 

անօրինական և անազնիվ պահվածք խրախուսելու կամ գաղտնի տեղեկատվություն 

ձեռք բերելու նպատակով: Օբյեկտիվության կամ գաղտնիության համար 

ահաբեկման վտանգներ են առաջանում, երբ նմանատիպ գայթակղիչ առաջարկն 

ընդունվում է և դրան հաջորդում են այդ առաջարկը հրապարակային դարձնելու և 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կամ նրա անմիջական  կամ մերձավոր ընտանիքի 

անդամի բարի անունը վարկաբեկելու վտանգներ: 

350.3. Նմանատիպ վտանգների նշանակալիությունը կախված է առաջարկի բնույթից, 

արժեքից և մտադրությունից: Եթե ողջամիտ և իրազեկ երրորդ կողմը, տիրապետելով 

գործին վերաբերող ողջ տեղեկատվությանը, կկարծի, որ գայթակղությունն աննշան է 

և միտված չէ հակաբարոյական վարք խրախուսելու, ապա գործարար ոլորտում 

աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է եզրակացնել, որ առաջարկն արվել 

է բիզնեսի նորմալ ընթացքին համապատասխան, և կարող է ընդհանուր առմամբ 

եզրակացնել, որ հիմնարար սկզբունքների համար չկա որևէ նշանակալի վտանգ: 
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350.4. Եթե գնահատված վտանգներն ակնհայտորեն էական են, ապա պետք է քննարկել և 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառել նախազգուշական միջոցներ դրանք 

վերացնելու կամ մինչև ընդունելի մակարդակ նվազեցնելու համար: Եթե վտանգները 

չեն կարող վերացվել կամ նախազգուշական միջոցների օգնությամբ նվազեցվել 

մինչև ընդունելի մակարդակը, ապա գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը չպետք է ընդունի գայթակղիչ առաջարկը: Քանի որ հիմնարար 

սկզբունքների համար իրական կամ թվացյալ վտանգներն առաջանում են ոչ միայն 

գայթակղիչ առաջարկի ընդունումից, այլ երբեմն նաև լոկ առաջարկ կատարելու 

փաստից, ապա պետք է ձեռք առնել հավելյալ նախազգուշական միջոցներ: 

Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է գնահատի 

բոլոր նմանատիպ առաջարկների հետ կապված ռիսկը և խորհի հետևյալ 

գործողությունների իրականացման մասին. 

(a) նմանատիպ առաջարկներ կատարվելու դեպքում անհապաղ տեղեկացնել 

կառավարման բարձրագույն օղակներին կամ նրանց, ովքեր պատասխանատու 

են գործատու կազմակերպության կառավարման համար,  

 

(b) տեղեկացնել առաջարկին առնչվող երրորդ կողմերին, օրինակ` որևէ 

պրոֆեսիոնալ մարմնի կամ առաջարկը կատարող անհատի գործատուին: 

Այնուամենայնիվ, նման քայլ կատարելուց առաջ գործարար ոլորտում աշխատող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է հոգ տանի նաև իրավաբանական խորհուրդ 

ստանալու մասին, 

(c) տեղեկացնել անմիջական կամ մերձավոր ընտանիքի անդամներին 

համապատասխան վտանգների և նախազգուշական միջոցների մասին այն 

դեպքերում, երբ նրանք այնպիսի դիրք են զբաղեցնում, որը կարող է գայթակղիչ 

առաջարկի պատճառ դառնալ: Օրինակ` նմանատիպ առաջարկը կարող է 

կապվել նրանց աշխատանքային դիրքի հետ,  

(d) տեղեկացնել գործատու կազմակերպության կառավարման բարձրագույն 

օղակներին կամ կառավարման պատասխանատուներին, որտեղ անմիջական 

կամ մերձավոր ընտանիքի անդամները ծառայության մեջ են գտնվում այդ 

կազմակերպության մրցակիցների կամ պոտենցիալ մատակարարների 

երաշխավորությամբ: 

Կատարված առաջարկներ 
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350.5. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է հայտնվել 

այնպիսի իրավիճակներում, երբ նրանից ակնկալվում է, կամ մի այլ ձևով ճնշում է 

գործադրվում, որ նա գայթակղիչ առաջարկ անի մեկ այլ անհատի կամ 

կազմակերպության` վերջիններիս եզրակացությունները փոփոխելու, նրանց 

որոշումների վրա ազդելու կամ գաղտնի տեղեկատվություն ձեռք բերելու համար: 

350.6. Նմանատիպ ճնշում կարող է գործադրվել նաև գործատու կազմակերպության 

ներսից, օրինակ` պաշտոնակցի կամ վերահսկողի կողմից: Այն կարող է լինել նաև 

դրսից որևէ անհատի կամ կազմակերպության կողմից, որն առաջարկում է 

գործողություններ կամ գործնական որոշումներ, որոնք շահավետ կլինեն գործատու 

կազմակերպության համար` ազդելով գործող պրոֆեսիոնալ հաշվապահի վրա: 

350.7. Գործարար ոլորտում աշխատող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը չպետք է գայթակղիչ 

առաջարկ անի որևէ երրորդ կողմի` մասնագիտական եզրակացության վրա 

անհարկի ձևով ազդելու համար: 

350.8. Երբ ոչ բարոյական գայթակղիչ առաջարկ անելու վերաբերյալ ճնշումը գործադրվում 

է գործատու կազմակերպության ներսից, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է հետևի 

այս Վարքագրքի Ա մասում շարադրված վարքագծային հակասությունների 

լուծմանը վերաբերող սկզբունքներին և ուղեցույցին:  
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ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 

Սույն Պրոֆեսիոնալ հաշվապահների մասնագիտական էթիկայի կանոնագրքում  

օգտագործված հետևյալ արտահայտություններն ունեն ստորև ներկայացված 

նշանակությունները՝ 

 

 

Ընդունելի մակարդակ Մակարդակ, որում ողջամիտ, տեղեկացված երրորդ անձը, 

կշռադատելով որակավորված հաշվապահին տվյալ պահին 

հասանելի բոլոր հարակից փաստերը և հանգամանքները, կարող 

էր եզրակացնել, որ հիմնարար սկզբունքները խաթարված չեն: 

Գովազդում Հանրային գործունեություն ծավալող որակավորված 

հաշվապահի կողմից մատուցված ծառայությունների կամ 

առաջարկվող հմտությունների վերաբերյալ տեղեկատվության 

հաղորդակցումը՝ հանրությանը մասնագիտական աշխատանք 

ձեռք բերելու նպատակով:  

Հավաստիացում պահանջող 

ծառայությունների 

հաճախորդ 

Պատասխանատու կողմ, որն այն անձն է (կամ անձինք), ովքեր 

(ա) ուղղակի հաշվետվություն ենթադրող աշխատանքներում 

պատասխանատու է խնդրո առարկայի համար 

(բ) հաստատում պահանջող աշխատանքներում 

պատասխանատու է խնդրո առարկա տեղեկատվության համար 

և կարող է պատասխանատու լինել խնդրո առարկայի համար: 

Հավաստիացում պահանջող 

աշխատանքներ 

Աշխատանք, որտեղ հանրային գործունեություն ծավալող 

որակավորված հաշվապահը ներկայացնում է եզրակացություն, 

որը նպատակ ունի մեծացնել պատասխանատու կողմից բացի 

այլ նպատակային օգտագործողների վստահության աստիճանը 

սահմանված չափանիշների համեմատությամբ խնդրո 

առարկայի գնահատման կամ չափման արդյունքների 

նկատմամբ: 

 

(Հավաստիացում պահանջող աշխատանքների վերաբերյալ 

ցուցումներ գտնելու համար տես՝ Աուդիտի և Հավաստիացման 

Ստանդարտների Միջազգային Խորհրդի կողմից 

հրապարակված Հավաստիացում Պահանջող Աշխատանքների 

Միջազգային Համակարգը, որը նկարագրում է հավաստիացում 

պահանջող ծառայությունների տարրերը և նպատակները և 
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սահմանում է այն աշխատանքները, որոնց գծով կիրառելի են 

Աուդիտի Միջազգային Ստանդարտները (ԱՄՍ), Ստուգման 

Աշխատանքների Միջազգային Ստանդարտները (ՍԱՄՍ) և 

Հավաստիացում պահանջող Աշխատանքների Միջազգային 

Ստանդարտները (ՀԱՄՍ))՚: 

Հավաստիացում պահանջող 

ծառայությունների 

աշխատանքային խումբ 

(ա) հավաստիացում պահանջող ծառայությունների 

աշխատանքային խմբի բոլոր անդամները  

(բ) ընկերության բոլոր այն անձինք, որոնք կարող են 

ուղղակիրոեն ազդել հավաստիացում պահանջող 

ծառայությունների վրա, ներառյալ 

(i) այն անձինք, որոնք առաջարկություններ են տրամադրում 

հավաստիացում պահանջող ծառայությունների  

վարձատրության չափի վերաբերյալ, կամ ուղղակի 

վերահսկողություն, ղեկավարություն կամ այլ տեսակի 

հսկողություն են իրականացնում հավաստիացում 

պահանջող ծառայությունների նկատմամբ, 

(ii) հավաստիացում պահանջող ծառայությունների 

տեխնիկական կամ ոլորտին առնչվող խնդիրների, 

գործարքների կամ իրադարձությունների առնչությամբ 

խորհրդատություն տրամադրող անձինք, և 

(iii) հավաստիացում պահանջող ծառայությունների 

աշխատանքների որակի վերահսկողություն ապահովող, 

ներառյալ աշխատանքների որակի վերահսկողության 

ստուգում իրականացնող անձինք: 

Աուդիտի հաճախորդ Կազմակերպություն, որի համար ընկերությունը իրականացնում 

է աուդիտորական աշխատանքներ: Եթե հաճախորդը 

ցուցակված ընկերություն է, աուդիտի հաճախորդը ներառում է 

բոլոր կապակցված ընկերությունները: Եթե աուդիտի 

հաճախորդը ցուցակված ընկերություն չէ, աուդիտի հաճախորդը 

ներառում է այն կապակցված ընկերությունները, որոնց 

նկամամբ հաճախորդն ունի ուղղակի կամ անուղղակի 

վերահսկողություն:  

Աուդիտորական 

աշխատանքներ 

Ողջամիտ հավաստիացում պահանջող աշխատանքներ, որում 

հանրային գործունեություն ծավալող որակավորված 

հաշվապահը հայտնում է կարծիք այն մասին, թե արդյոք 

ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով 

պատրաստված են (կամ ճշմարտացի և արժանահավատորեն են 

պատկերում, կամ արժանահավատորեն են ներկայացված բոլոր 

էական առումներով) համապատասխան ֆինանսական 
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հաշվետվությունների համակարգի համաձայն, օրինակ, 

Աուդիտի Միջազգային Ստանդարտների համաձայն 

իրականացվող աշխատանքներ: Սա ներառում է աուդիտ 

տեղական օրենսդրության համաձայն, որն ըստ օրենսդրության 

կամ այլ կանոնակարգի պահանջվող աուդիտն է: 

Աուդիտի թիմ (ա) աուդիտորական աշխատանքների աշխատանքային խմբի 

բոլոր անդամները, 

(բ) ընկերության բոլոր այն անձինք, որոնք կարող են 

ուղղակիորեն ազդել աուդիտորական աշխատանքներ վրա, 

ներառյալ՝ 

(i) այն անձանց, որոնք առաջարկություններ են տրամադրում 

աուդիտորական աշխատանքների  վարձատրության 

չափի վերաբերյալ, կամ ուղղակի վերահսկողություն, 

ղեկավարություն կամ այլ տեսակի հսկողություն են 

իրականացնում աուդիտորական աշխատանքների 

նկատմամբ, ներառյալ՝ աուդիտորական 

աշխատանքների գործըներոջից հաջորդական կարգով 

վեր կանգնած բոլոր ավագ մակարդակներում 

գնտվողներին՝ ընդհուպ մինչև ընկերության ավագ կամ 

ղեկավար գործընկերը (գլխավոր գործադիր տնօրեն կամ 

համարժեք անձը): 

(ii) տեխնիկական կամ ոլորտին առնչվող խնդիրների, 

գործարքների կամ իրադարձությունների առնչությամբ 

խորհրդատություն տրամադրող անձինք, 

(iii) աշխատանքների որակի վերահսկողություն ապահովող, 

ներառյալ աշխատանքների որակի վերահսկողության 

ստուգում իրականացնող անձինք: 

 

Ընտանիքի մերձավոր անդամ Ծնող, երեխա կամ ամուսին/կին, որը չի հանդիսանում 

ընտանիքի անմիջական անդամ: 

Պայմանական վճար Վճար, որը հաշվարկվում է նախասահմանված կարգով՝ 

կախված  գործարքի կամ ընկերության կողմից մատուցված 

ծառայությունների արդյունքից: Դատական կարգով կամ այլ 

հանրային մարմնի կողմից սահմանված վճարը չի համարվում 

պայմանական վճար: 
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Ուղղակի ֆինանսական շահ Ֆինանսական շահ 

(ա) կազմակերպությանը սեփականությամբ պատկանող կամ 

նրա կողմից վերահսկվող (այդ թվում՝ հայեցողական կարգով այլ 

անձանց կողմից ղեկավարվող), կամ 

(բ) շահառության կարգով պատկանող՝ օրինակ, կոլեկտիվ 

ներդրումային գործիք, գույք կամ հավատարմագրային ֆոնդ կամ 

այլ միջնորդ, որի նկատմամբ անձը կամ կազմակերպությունն 

ունի վերահսկողություն կամ   կամ ունի ներդրումային 

որոշումների վրա ազդելու կարողություն:  

Տնօրեն կամ պաշտոնյա Կազմակերպության կորպորատիվ կառավարում իրականացնող 

կամ համարժեք լիազորությամբ հանդես եկող անձինք, անկախ 

պաշտոնից, որը կարող է տարբեր լինել տարբեր 

պետությունների օրենսդրությամբ: 

Աշխատանքների գործընկեր  Ընկերության գործընկեր կամ այլ անձ, որը պատասխանատու է 

աշխատանքների և դրանց իրականացման, ինչպես նաև 

ընկերության թողարկած հաշվետվության համար, և ով, 

անհրաժեշտության դեպքում, ունի մասնագիտական, 

իրավական կամ կանոնակարգային մարմնից ստացված 

համապատասխան լիազորություն: 

Աշխատանքների որակի 

վերահսկողության ստուգում 

Գործընթաց, որը նպատակ ունի ապահովելու հաշվետվության 

թողարկման ժամանակ կամ դրանից առաջ աշխատանքային 

խմբի կատարած նշանակալի դատողությունների և 

հաշվետվության կազմման ընթացքում կատարած 

եզրահանգումների  օբյեկտիվ գնահատական: 

Աշխատանքային խումբ† Աշխատանքներն իրականացնող բոլոր գործընկերները և 

աշխատակիցները և ընկերության կամ ցանցի անդամ 

ընկերության կողմից ներգրավված բոլոր անձինք, որոնք 

իրականացնում են աշխատանքների գծով հավաստիացման 

ձեռք բերման ընթացակարգեր: Սա չի ներառում ընկերության 

կամ ցանցի անդամ ընկերության կողմից ներգրավված 

փորձագետներին կամ արտաքին փորձագետներին:  

                                                

†Այս սահմանումը կիրառելի է մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 15 –ն իրականացվող ֆինանսական հաշվետվությունների  աուդիտի 

աշխատանքների նկատմամբ 
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Աշխատանքային խումբ‡ Աշխատանքներն իրականացնող բոլոր գործընկերները և 

աշխատակիցները և ընկերության կամ ցանցի անդամ 

ընկերության կողմից ներգրավված բոլոր անձինք, որոնք 

իրականացնում են աշխատանքների գծով հավաստիացման 

ձեռք բերման ընթացակարգեր: Սա չի ներառում ընկերության 

կամ ցանցի անդամ ընկերության կողմից ներգրավված 

փորձագետներին կամ արտաքին փորձագետներին: 

«Աշխատանքային խումբ» եզրույթը նաև չի ներառում 

հաճախորդի ներքին աուդիտի գործառույթ իրականացնող 

անձանց, որոնք ուղղակի օժանդակություն են ցուցաբերում 

աուդիտի աշխատանքներին, եթե արտաքին աուդիտորը 

համապատասխանում է ԱՄՍ 610 (վերանայված 2013թ.) Ներքին 

աուդիտորների աշխատանքի օգտագործումը  ստանդարտի 

պահանջներին: § 

Գործող հաշվապահ Հանրային գործունեություն ծավալող պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը որը իրականացնում է աուդիտորական 

աշխատանքների հանձնարարություն, կամ հաշվապահական 

հաշվառման, հարկային, խորհրդատվական կամ համանման 

մասնագիտական ծառայություններ հաճախորդի համար: 

Արտաքին փորձագետ Անձ (որը չի հանդիսանում ընկերության կամ ցանցի անդամ 

ընկերության մասնագիտական աշխատակազմի գործընկեր կամ 

անդամ, այդ թվում՝ժամանակավոր անդամ), կամ 

կազմակերպություն, որն ունի հմտություններ, գիտելիքներ և 

փորձ հաշվապահական կամ աուդիտորական ասպարեզից 

դուրս այլ ոլորտում, և որի աշխատանքն այդ ոլորտում 

օգտագործվում է որակավորված հաշվապահի 

կողմից՝համապատասխանբավարար վկայություն ձեռք բերելու 

համար:  

Ֆինանսական շահ Կազմակերպության կապիտալում կամ այլ արժեթղթում, 

մուրհակում, վարկում կամ այլ պարտքային գործիքում ունեցած 

շահ, այդ թվում՝ շահը և այդ շահին ուղղակիորեն առնչվող 

ածանցյալ գործիքները ձեռք բերելու իրավունք և 

                                                

‡Այս սահմանումը կիրառելի է 2014թ. դեկտեմբերի 15 –ին կամ դրանից հետո ավարտվող ժամանակահատվածների  ֆինանսական 

հաշվետվությունների  աուդիտի աշխատանքների նկատմամբ: Թույլատրելի է ավելի վաղ կիրառումը: 

§ԱՄՍ 610 (վերանայված 2013թ.) սահմանում է ուղղակի օժանդակությունից օգտվելու սահմանափակումներ: Այն նաև ընդունում է, 

որ արտաքին աուդիտորին օրենքով կամ կանոնակարգերով կարող է արգելվել ուղղակի օժանդակություն ստանալ ներքին 

աուդիտորներից: Հետևաբար, ուղղակի օժանդակության օգտագործումը սահմանփակված է այն իրադրություններում, երբ այն 

թույլատրված է: 
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պարտավորություն: 

Ֆինանսական 

հաշվետվություններ 

Պատմական ֆինանսական տեղեկատվության համակարգված 

ներկայացում, ներառյալ կից ծանոթագրությունները՝ նպատակ 

ունենալով ներկայացնել կազմակերպության տնտեսական 

ռեսուրսները կամ պարտավորությունները որոշակի ժամանակի 

դրությամբ կամ դրանցում կատարված փոփոխությունները 

որոշակի ժամանակաընթացքում, կիրառելի ֆինանական 

հաշվետվությունների ներկայացման համակարգով: Կից 

ծանոթագրությունները որպես կանոն իրենցից ներկայացնում են 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական 

դրույթները և այլ բացատրական տեղեկատվություն: Այս 

եզրույթը կարող է վերաբերել ֆինանսական 

հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթին, սակայն կարող է 

վերաբերել նաև մեկ առանձին ֆինանսական հաշվետվությանը, 

օրինակ՝ հաշվապահական հաշվեկշռին, շահույթի կամ վնասի 

մասին հաշվետվությանը և հարակից բացատրական 

տեղեկատվությանը:  

Ֆինանսական 

հաշվետվություններ, որոնց 

գծով ընկերությունը 

արտահայտելու է կարծիք 

Մեկ կազմակերպության դեպքում՝ այդ կազմակերպության 

ֆինանսական հաշվետվությունները: Համախմբված 

ֆինանսական հաշվետվությունների դեպքում, որոնք նաև 

կոչվում են խմբի ֆինանսական հաշվետվություններ՝ 

համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները:  

Ընկերություն (ա) անհատ ձեռնարկատեր, կամ որակավորված 

հաշվապահների գործընկերություն կամ կորպորացիա, 

(բ) այդ կողմերին սեփականության, ղեկավարման կամ այլ 

միջոցներով վերահսկող կազմակերպություն, և 

(գ) այդ կողմերի կողմից սեփականության, ղեկավարման կամ այլ 

միջոցներով վերահսկվող կազմակերպություն: 

Պատմական ֆինանսական 

տեղեկություններ 

Որոշակի կազմակերպությանը առնչվող տեղեկատվություն՝ 

արտահայտված ֆինանսական տեսանկյունից, որը ստացված է 

կազմակերպության հաշվապահական համակարգից և 

ներկայացնում է նախորդ ժամանակաշրջաններում տեղի 

ունեցած տնտեսական իրադարձությունները կամ նախորդ որևէ 

ամսաթվի դրությամբ առկա տնտեսական պայմանները կամ 

հանգամանքները:  

Ընտանիքի անմիջական Կին/ամուսին (կամ համարժեք) կամ կախյալ անձ 



179 

 

անդամ 

Անկախություն Անկախությունն իրենից ներկայացնում է՝ 

(ա)  մտքի անկախություն. սա այնպիսի մտածելակերպ է, որը 

թույլ է տալիս աուդիտորին եզրակացություն հայտնել առանց 

ենթարկվելու այնպիսի հանգամանքների ազդեցությանը, որոնք 

կարող են խաթարել նրա մասնագիտական դատողությունը, 

համաապատասխանաբար՝ հնարավորություն ունենալով գործել 

ազնվորեն և օբյեկտիվորեն՝ կիրառելով մասնագիտական 

կասկածամտություն:  

(բ) վարքագծի անկախություն. Խուսափում այնպիսի 

փաստերից և հանգամանքներից, որոնք բավականաչափ էական 

են, որպեսզի ողջամիտ և տեղեկացված երրորդ կողմը բոլոր 

հարակից փաստերը և հանգամանքները կշռադատելով, 

հնարավորություն ունենար եզրակացնել,որ ընկերության կամ 

աուդիտի թիմի անաչառությունը, անկողմնակալությունը կամ 

մասնագիտական կասկածամտությունը կարող են խաթարված 

լինել: 

Անուղղակի ֆինանսական 

շահ 

Ֆինանսական շահ, որը շահառության կարգով պահվող 

սեփականություն է՝ կոլեկտիվ ներդրումային գործիքի, գույքի, 

հավատարմագրային հիմնադրամի կամ այլ միջնորդի միջոցով, 

որի վրա անձը կամ կազմակերպությունը չունի 

վերահսկողություն կամ ներդրումային որոշումների վրա ազդելու 

կարողություն: 

Աուդիտի հիմնական 

գործընկեր 

Աշխատանքների իրականացման գործընկեր, անձ, որը 

պատասխանատու է աշխատանքների որակի վերահսկողության 

ստուգման համար և աշխատանքային թիմում ներգրավված այլ 

աուդիտի գործընկերներ, եթե այդպիսիք կան, որոնք 

առանցքային որոշումներ կամ դատողություններ են կատարում 

այն ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նշանակալի 

խնդիրների վերաբերյալ, որոնց գծով ընկերությունը հայտնելու է 

կարծիք: Կախված հանգամանքներից և տվյալ անձի դերից 

աուդիտի գործընթացում, «այլ աուդիտի գործընկերները» կարող 

են ներառել, օրինակ աուդիտի գործընկերներին, որոնք 

պատասխանատու են նշանակալի դուստր ընկերությունների 

կամ ստորաբաժանումների համար:  

Ցուցակված ընկերություն Կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը, արժեթղթերը կամ 

պարտքը գնանշված կամ ցուցակված են ճանաչված ֆոնդային 

բորսաներում, կամ շուկա են հանված ճանաչված ֆոնդային 

բորսաների կամ համարժեք մարմնի կանոնակարգերի 
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համաձայն:  

Ցանց Ավելի մեծ կառուցվածքային միավոր,  

(ա)  որի նպատակը համագործակցությունն է, և 

(բ) որի հստակ նպատակն է շահույթի կամ ծախսերի բաժանումը 

կամ, որոնք ունեն ընդհանուր սեփականություն, 

վերահսկողություն կամ ղեկավարություն,  ընդհանուր որակի 

վերահսկողության քաղաքականություն և ընթացակարգեր, 

ընդհանուր գործարար ռազմավարություն, օգտվում են 

ընդհանուր ֆիրմային անվանումից, կամ մասնագիտական 

ռեսուրսների զգալի մաս՚ից  

Ցանցի անդամ ընկերություն Ընկերություն կամ կազմակերպություն, որը պատկանում է 

ցանցի: 

Գրասենյակ Առանձին ենթախումբ՝ կազմակերպված ըստ աշխարհագրական 

դիրքի կամ գործառույթի: 

Պրոֆեսիոնալ  հաշվապահ  Անձ ով հանդիսանում է Հաշվապահների Միջազգային 

Դաշնությանը  անդամակցող  մասնագիտացված կառույցի 

անդամ *  

Գոծարար ոլորտում 

աշխատող  պրոֆեսիոնալ  

հաշվապահ 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահ, ով աշխատում է գործադիր կամ ոչ 

գործադիր պաշտոնում՝ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ 

առևտուր, արդյունաբերություն, ծառայություններ, հանրային 

ոլորտ, կրթություն, շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություններ, կարգավորող մարմիններ կամ 

մասնագիտական մարմիններ, կամ պրոֆեսիոնալ հաշվապահ, 

ով նման կազմակերպություններում աշխատում է 

պայմանագրային հիմունքներով:  

Հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահ 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահ, անկախ գործառութային 

դասակարգումից (աուդիտ, հարկային կամ խորհրդատվական 

ուղղություններ) որն աշխատում է մասնագիտական 

ծառայություններ մատուցող ընկերությունում: Այս եզրույթը նաև 

օգտագործվում է հանրային գործունեություն ծավալող 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահների ընկերության համար: 

Մասնագիտական 

գործունեություն 

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի գործունեություն, որը պահանջում է 

հաշվապահական կամ հարակից հմտություններ, այդ թվում 

հաշվապահական հաշվառում, հարկային, կառավարչական 

*”Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ” ՀԿ  անդամ են հանդիսանում 

աուդիտորները և փորձագետ հաշվապահները: 
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խորհրդատվություն, ֆինանսական կառավարում: 

Մասնագիտական 

ծառայություններ 

Հաճախորդների համար իրականացվող մասնագիտական 

աշխատանքներ: 

Հանրային ընկերություն ա) բոլոր ցուցակված ընկերությունները, 

բ) ցանկացած ընկերություն՝ 

i) որը համաձայն կանոնակարգերի կամ օրենսդրության 

համարվում է հանրային ընկերություն, կամ 

ii) որի աուդիտը, համաձայն կանոնակարգերի կամ 

օրենսդրության, պետք է անցկացվի միևնույն անկախության 

պահանջներով, որոնք կիրառելի են ցուցակված 

ընկերությունների համար: Նման կանոնակարգեր կարող են 

սահմանվել ցանկացած կանոնակարգող մարմնի կողմից, 

ներառյալ աուդիտի կանոնակարգող մարմինը:  

Կապակցված ընկերություն Կազմակերպություն, որը գտնվում է հաճախորդի հետ 

ներքոնշյալ հարաբերություններից որևէ մեկում՝ 

(ա) կազմակերպություն, որը ուղղղակի կամ անուղղակի 

վերահսկողություն ունի հաճախորդի վրա, եթե 

կազմակերպության համար նման հաճախորդը էական է, 

(բ) կազմակերպություն, որն ունի ուղղակի ֆինանսական շահ 

հաճախորդի մոտ, եթե նման կազմակերպությունը  նշանակալի 

ազդեցություն ունի հաճախորդի վրա, և շահը հաճախորդի մոտ 

էական է տվյալ կազմակերպության համար, կամ 

(գ)  կազմակերպություն, որի վրա հաճախորդն ունի ուղղակի 

կամ անուղղակի վերահսկողություն, 

(դ) կազմակերպություն, որում հաճախորդը, կամ հաճախորդի 

հետ (գ) կետի համաձայն փոխկապակցված կազմակերպությունը 

ունեն ուղղակի ֆինանսական շահ, որը նշանակալի 

ազդեցություն է տալիս այդ կազմակերպության վրա, և շահը 

հաճախորդի մոտ էական է տվյալ կազմակերպության կամ 

հաճախորդի հետ (գ) կետի համաձայն փոխկապակցված 

կազմակերպության համար, և 

(ե) կազմակերպություն, որը գտնվում է հաճախորդի հետ 

համատեղ վերահսկողության ներքո («քույր 

կազմակերպություն»), եթե թե քույր կազմակերպությունը և թե 

հաճախորդը էական են քույր կազմակերպության և 
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հաճախորդին վերահսկող կազմակերպության համար: 

Ստուգման աշխատանքների 

հաճախորդ 

Կազմակերպություն, որի գծով ընկերությունն իրականացնում է 

ստուգման աշխատանքներ 

Ստուգման աշխատանքներ Հավաստիացում պահանջող աշխատանք, որը իրականացվում է 

Ստուգման Աշխատանքների Միջազգային Ստանդարտների կամ 

համարժեք ստանդարտների համաձայն, որում հանրային 

գործունեություն ծավալող որակավորված հաշվապահը 

հայտնում է եզրակացություն այն մասին, թե արդյոք, հիմնվելով 

այն գործընթացների վրա, որոնք չեն տրամադրում աուդիտի 

ընթացքում պահանջվող բոլոր վկայությունները, հաշվապահի 

ուշադրությունը գրավել են որևէ հանգամանքներ, որոնք նրան 

հիմք են տալիս կարծելու, որ ֆինանսական 

հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով չեն 

պատրաստվել կիրառելի ֆինանսական  հաշվետվությունների 

ներկայացման համակարգի համաձայն:  

Ստուգման աշխատանքների 

թիմ 

(ա) ստուգման աշխատանքների աշխատանքային խմբի բոլոր 

անդամները  

(բ) ընկերության բոլոր այն անձինք, որոնք կարող են 

ուղղակիորեն ազդել ստուգման աշխատանքներ վրա, ներառյալ՝ 

(i) այն անձինք, որոնք առաջարկություններ են տրամադրում 

ստուգման աշխատանքների  վարձատրության չափի 

վերաբերյալ, կամ ուղղակի վերահսկողություն, 

ղեկավարում կամ այլ տեսակի հսկողություն են 

իրականացնում ստուգման աշխատանքների նկատմամբ, 

ներառյալ՝ ստուգման աշխատանքների գործընկերոջից 

հաջորդական կարգով վեր կանգնած բոլոր ավագ 

մակարդակներում գտնվողներին՝ ընդհուպ մինչև 

ընկերության ավագ կամ ղեկավար գործընկերը (գլխավոր 

գործադիր տնօրեն կամ համարժեք անձը): 

(ii) տեխնիկական կամ ոլորտին առնչվող խնդիրների, 

գործարքների կամ իրադարձությունների առնչությամբ 

խորհրդատություն տրամադրող անձինք, և 

(iii) աշխատանքների որակի վերահսկողություն ապահովող, 

ներառյալ աշխատանքների որակի վերահսկողության 

ստուգում իրականացնող անձինք: 

(գ) ցանցի անդամ ընկերության բոլոր այլ անձինք, որոնք կարող 

են ուղղակիրոեն ազդել ստուգման աշխատանքների արդյունքի 
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վրա: 

Հատուկ նշանակության 

ֆինանսական 

հաշվետվություններ 

Ֆինանսական հաշվետվություններ՝ պատրաստված համաձայն 

ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման համակարգի, 

որոնք նախատեսված են որոշակի օգտագործողների՝ 

ֆինանսական տեղեկատվության կարիքները բավարարելու 

համար: 

Կորպորատիվ կառավարում 

իրականացնող անձինք 

Անձ(ինք) կամ կազմակերպություն(ներ) (օրինակ ընկերության 

հավատարմագրային կառավարիչ), որի 

պատասխանատվությունն է՝ վերահսկել կազմակերպության 

ռազմավարական ուղղությունը և կազմակերպության 

հաշվետվականության պարտականությունները: Սա ներառում է 

նաև ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման 

գործընթացի վերահսկողությունը: Որոշ երկրներում գործող 

կազմակերպությունների համար կորպորատիվ կառավարում 

իրականացնող անձանց թվին կարող է պատկանել ղեկավար 

անձնակազմը, օրինակ, մասնավոր կամ հանրային ոլորտի 

կազմակերպության կառավարման խորհրդի գործադիր 

անդամները, կառավարման խորհուրդը կամ սեփականատեր 

հանդիսացող կառավարիչը: 

ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎ 

Բացի «աշխատանքային խումբ» եզրույթի վերանայված սահմանումից, որը ուժի մեջ է 

մտնում 2014թ. դեկտեմբերի 15 –ին կամ դրանից հետո ավարտվող 

ժամանակահատվածների  ֆինանսական հաշվետվությունների  աուդիտի աշխատանքների 

նկատմամբ, սույն Վարքագիրքը գործում է:  
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ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐՔԱԳՐՔՈՒՄ – ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄԸ  

ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻՆ ԵՎ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Բաժին 225  Արձագանքումը  անհամապատասխանությանը օրենքներին եվ 

կարգավորումներին…………………………………………………………………………….. 155 

Բաժին 360  Արձագանքումը  անհամապատասխանությանը օրենքներին եվ 
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Բաժին 140  Գաղտնիություն …………………………………………………………………   166 

Բաժին 150  Մասնագիտական վարքագիծ………………………………………….………    168 

Բաժին 210  Մասնագիտական նշանակում….………………………..…………................    171 

Բաժին 270  Հաճախորդի (պատվիրատուի ) ակտիվների պահառություն.…………….   171 

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ……….…………………………………………………………   184 
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ԲԱԺԻՆ 225 

Արձագանքումը  անհամապատասխանությանը օրենքներին և կարգավորումներին 

Նպատակը 

225.1 Հանրային հատվածի պրոֆեսիոնալ հաշվապահը հաճախորդին մասնագիտական 

ծառայությունների մատուցելիս  կարող է հանդիպել, տեղեկացված լինել օրենքների և 

կարգավորումների անհամապատասխանությանը  կամ էլ կասկածել նման 

անհամապատասխանություն:  Սույն բաժնի նպատակն է սահմանել պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի պարտավորությունները  նման անհամապատասխանություններին 

հանդիպելիս կամ կասկածելիս և ուղղորդել պրոֆեսիոնալ հաշվապահին՝ գնահատել 

իրավիճակը և ձեռնարկել գործողություններ դրան արձագանքելիս: Սույն բաժինը 

վերաբերում է ցանկացած հաճախորդին` անկախ այն փաստից հանրային հետաքրքրության 

կազմակերպություն է, թե ոչ: 

225.2 Օրենքներին և կարգավորումներին անհամապատասխանությունը ներառում է 

բացթողումներ կամ հանձնարարություներ, որոնք միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր 

կերպով իրականացվել են հաճախորդի, կառավարման պատասխանատուի, 

ղեկավարության կամ այլ անձի  կողմից, ով աշխատում է հաճախորդի հանձնարարությամբ: 

225.3  Որոշ օրենսդրություններ պարունակում են սույն բաժնից տարբերվող օրենսդրական 

կամ կարգավորման այլ դրույթներ` սահմանելով, թե ինչպես պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է գործի անհամապատասխանություն հայտնաբերելիս կամ 

անհամապատասխանություն կասկածելիս: Նման անհամապատասխանություններ 

հանդիպելիս  կամ կասկածելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պարտավոր է  հասկանալ 

նշված դրույթները և համապատասխանեցնել քայլերը դրանց հետ` այդ թվում նկատի 

ունենալով ցանկացած պահանջ՝ իրավիճակը զեկուցելու համապատասխան մարմնին, կամ 

ցանկացած սահմանափակում՝ իրավիճակի վերաբերյալ հաճախորդին նախապես 

տեղեկացնելու նախքան որևէ բացահայտում անելը, օրինակ` համաձայն փողերի լվացման 

օրենսդրության:     

225.4 Հաշվապահության մասնագիտության առանձնահատկությունն է ընդունել 

պարտավորություն գործելու հանրային շահի համապատասխան: 

Անհամապատասխանություն կամ կասկածվող անհամապատասխանություն հանդիպելիս 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի նպատակները հետևյալն են. 

(ա)        գործել ազնվության և մասնագիտական վարքագծի հիմնարար սկզբունքների 

համապատասխան, 

(բ)      Նախազգուշացնել ղեկավարությունը կամ, անհրաժեշտության դեպքում,  հաճախորդի 

կառավարման համար  , պատասխանատու անձանց, որպեսզի ՝ 
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 հնարավորության տրվի ուղղելու, վերականգնելու կամ մեղմացնելու կասկածվող կամ 

հայտնաբերված անհամապատասխանության հետևանքները, կամ 

 սահմանափակվի անհամապատասխանությունը, եթե այն դեռևս  ի հայտ չի եկել, և  

(գ) իրականացվենլ հանրային շահին համապատասխան հետագա գործողություններ:         

Շրջանակը 

225.5 Այս բաժինը սահմանում է պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից կիրառվելիք 

մոտեցումները, եթե վերջինս հանդիպել կամ տեղեկացվել է անհամապատասխանության 

դեպքի մասին, կամ էլ կասկածում է անհամապատասխանություն. 

 (ա) Օրենքների և կարգավորումներ, որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն հաճախորդի 

ֆինանսական հաշվետվություններում  էական գումարների և բացահայտումների որոշման 

հարցում, 

  (բ) այլ օրենքներ և կարգավորումներ, որոնք չունեն ուղղակի ազդեցություն 

հաճախորդի ֆինանսական հաշվետվությունների էականության և բացահայտումների 

որոշման վրա, բայց դրանց համապատասխանեցումը կարող է ունենալ հիմնարար 

ազդեցություն հաճախորդի գործունեության, դրա շարունակականության կամ էական 

խախտումներից խուսափելու հնարավորության վրա: 

225.6 Այս բաժնին վերաբերող օրենքների և կարգավորումների օրինակները առնչվում են 

հետևյալ երևույթներին. 

  Կեղծիք, կոռուպցիա և կաշառք, 

 Փողերի լվացում, ահաբեկչության ֆինանսավորում և քրեական գործունեություն, 

 Արժեթղթերի շուկա և առևտուր, 

 Բանկային գործունեություն և այլ ֆինանսական ապրանքներ և ծառայություներ, 

 Տվյալների անվտանգություն, 

 Հարկեր, կենսաթոշակային պարտավորություններ և վճարումներ, 

 Միջավայրի պահպանություն, 

 Հանրային առողջություն և անվտանգություն: 

225.7  Անհամապատասխանությունը կարող է հանգեցնել տուգանքների, դատավարության 

կամ այլ հետևանքների այն հաճախորդների դեպքում, որոնց ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա այն թողել  է էական ազդեցություն: Ավելին, նման 

անհամապատասխանությունը կարող է ունենալ ավելի լայն հանրային ազդեցություն 

վնասելով պոտենցիալ ներդրողներին, վարկատուներին, աշխատակիցներին կամ 

հանրությանը: Այս բաժնում օգտագործելու իմաստով, էական վնաս հասցնող 
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գործունեությունն է այն է, որը ֆինանսական կամ ոչ ֆինանսական առումներով լուրջ 

բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ կողմերից ցանկացածի համար: Օրինակները 

ներառում են կեղծիքի իրականացումը, որը հանգեցնում է ներդրողներիի լուրջ ֆինանսական 

կորուստներին, խախտում է oրենքները և կարգավորումները` վնասելով աշխատակիցների 

կամ հանրության անվտանգությանը և առողջությանը:  

225.8  Այն պրոֆեսիոնալ հաշվապահից, ով հանդիպում է կամ տեղեկացվում է դեպքերի, 

որոնք իրենց էությամբ աննշան են կամ աննշան ֆինանսական կամ այլ ազդեցություն ունեն  

հաճախորդի, բաժնետերերի կամ հանրության վրա, չի պահանջվում համապատասխանել 

սւոյն բաժնի դրույթներին: 

225.9  Այս բաժինը չի վերաբերում. 

(ա) Անհատական սխալ վարքագծին, որը չի առնչվում հաճախորդի գործարար 

գործունեությանը, 

(բ)   Անհամապատասխանությանը, որի չի վերաբերում հաճախորդին կամ կառավարման 

պատասխանատու անձանց, ղեկավարներին կամ անհատներին ովքեր աշխատում են 

հաճախորդի ենթակայությամբ: Այն օրինակ ներառում է իրավիճակներ, երբ հաճախորդի 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ներառված է երրորդ կողմի համապատասխանության 

ստուգման  իրականացման գործառույթում և այն դեպքերում երբ բացահայտված կամ 

կասկածելի անհամապատասխանությունը իրականացվել է երրորդ անձի կողմից: 

Այնուամենայնիվ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է այս բաժնում գտնել նման 

իրավիճակներին արձագանքելու օգտակար ուղեցույց: 

Հաճախորդի ղեկավարության և կառավարման պատասխանատու անձանց 

պարտավորությունները:  

225.10 Հաճախորդի կառավարման պատասխանատուների վերահսկողության ներքո 

ղեկավարության պարտավորությունն է համոզվելու, որ հաճախորդի գործարար 

գործունեությունը իրականացվում է օրենքներին և կարգավորումներին համապատասխան:  

Կառավարման պատասխանատուների և ղեկավարների պարտավորությունն է 

բացահայտելու և մատնանշելու հաճախորդի կառավարման պատասխանատուի, ղեկավար 

կազմի կամ հաճախորդին ենթակա այլ անհատի ցանկացած անհամապատասխանություն: 

Հանրային հատվածի պրոֆեսիոնալ հաշվապահի պարտավորությունները 

225.11  Երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը տեղեկանում է սույն բաժնին վերաբերող դեպքին, 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից սույն բաժնին համապատասխան քայլերը պետք 

իրականացվեն ժամանակին` հաշվի առնելով պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից դեպքի 

էության, ինչպես նաև կազմակերպությանը, ներդրողներին, վարկատուներին, 

աշխատակիցներին կամ հանրությանը հնարավոր պատճառվելիք վնասի ըմբռնումը: 

Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը 
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Խնդրի ըմբռնումը: 

225.12 Եթե ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտում ներառված պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը գործառույթները իրականացնելիս կամ երրորդ կողմից տեղեկանում է 

անհամապատսխանության դեպքի մասին կամ կասկածում է անհամապատասխանություն, 

նա պետք է ըմբռնի խնդիրը` ներառյալ դրա էությունը և ի հայտ գալու հնարավորության 

պայմանները: 

225.13  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է կիրառի գիտելիք, մասնագիտական 

դատողություն և փորձ, բայց չի ակնկալվում ունենալ օրենքների և կարգավորումների 

վերաբերյալ ավել գիտելիք, քան պահանջվում է գործառույթը իրականացնելու համար: 

Խնդրի էությունից և կարևորությունից ելնելով` պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

գաղտնիության սկզբունքով քննարկել այն կազմակերպության այլ աշխատակիցների հետ, 

ցանցային ընկերության կամ մասնագիտական մարմնի կամ էլ իրավական այլ մարմնի հետ: 

225.14  Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը բացահայտում է կամ կասկածում է, որ տեղի է 

ունեցել  անհամապատասխանություն կամ կարող է այն տեղի ունենալ, նա պետք է քննարկի 

խնդիրը համապատասխան մակարդակի ղեկավարության, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ 

կառավարման պատասխանատուների հետ: 

225.15 Նման քննարկումը օգնում է բացահայտելու խնդրի վերաբերյալ համապատասխան 

փաստերի և հանգամանքների, ինչպես նաև հետևանքների վերաբերյալ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի ըմբռնումը: Քննարկումը կարող է հիմք հանդիսանալ նաև ղեկավարության 

կամ կառավարման պատասխանատուների համար՝ ուսումնասիրելու խնդիրը: 

225.16 Մասնագիտական դատողության ենթակա հարց է  որոշել, թե ղեկավարության ինչ 

մակարդակի հետ է քննարկվելու խնդիրը: Քննարկման համար փաստեր են հետևյալները. 

 Խնդրի էությունը և հանգամանքները, 

 Փաստացի և սպասվելիք ընդգրկված անձինք, 

 Գաղտնիության հավանականությունը, 

 Խնդրի հնարավոր հետևանքները, 

 Ղեկավարության կողմից խնդրի հետաքննության և համապատասխան քայլերի 

իրականացման հնարավորությունը: 

225.17 Ղեկավարության համապատասխան մակարդակը պետք է առնվազն մեկ մակարդակ 

բարձր լինի խնդրի մեջ ներառված անձից կամ անձանցից: Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

վստահ է, որ ղեկավարությունը ներգրավված է անհամապատասխանության կամ 

կասկածվող անհամապատասխանության մեջ, ապա նա պետք է խնդիրը քննարկի 

կառավարման պատասխանատուների հետ: Անհրաժեշտության դեպքում պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը խնդիրը կարող է քննարկել ներքին աուդիտորի հետ: Խմբի դեպքում 

համապատասխան մակարդակը կարող է լինել հաճախորդի վերահսկող ղեկավարությունը:  
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Խնդրի լուծումը 

225.18 Ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների հետ  

անհամապատասխանության կամ կասկածվող անհամապատասխանության խնդիրը 

քննարկելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է խորհուրդ տա ժամանակին իրականացնել 

գործողություններ, եթե դրանք դեռևս չեն իրականացվել, որպեսզի. 

(ա)   հնարավորության ստեղծվի ուղղելու, վերականգնելու կամ մեղմացնելու 

անհամապատասախանության հետևանքները,  

(բ)   սահմանափակելու անհամապատասխանությունը մինչ ի հայտ գալը,  

(գ)   բացահայտվի խնդիրը օրենքի կամ կարգավորումների համապատասխան մարմնի կամ 

հանրային շահի համար  

225.19 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է հաշվի առնի այն փաստը, թե արդյոք 

հաճախորդի ղեկավարությունը կամ կառավարման պատասխանատուները հասկանում են 

անհամապատասխանության կամ կասկածվող անհամապատասխանության հետ կապված 

իրենց օրինական պարտավորությունները: Եթե ոչ, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

առաջարկել տեղեկատվության կամ իրավական խորհրդատվության  աղբյուր:  

225.20  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է համապատասխանի հետևյալին. 

(ա)   Օրենքներին և կարգավորումներին, ներառյալ օրինսդրական կամ կարգավորող 

պահանջներին համապատասխան մարմնին անհամապատասխանության կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը: Որոշ օրենքներ 

կամ կարգավորումներ կարող են  սահմանել նման հաշվետվությունների տրամադրման 

ժամկետը: 

(բ)   աուդիտի ստանդարտներով սահմանված պահանջներ, ներառյալ նրանք, որոնք 

վերաբերում են. 

 Անհամապատասխանության, կեղծիքի բացահայտմանը և արձագանքմանը, 

 Կառավարման պատասխանատուների հետ հաղորդակցմանը, 

 Աուդիտորի հաշվետվության վրա անհամապատասխանության կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության ազդեցության գնահատմանը: 

Խմբի հետ հաղորդակցումը 

225.21  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է. 

(ա)   Խմբի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նպատակով, խմբի կոմից ստանալ 

խնդրանք՝ իրականացնելու ֆինանսական տեղեկատվության հետ աշխատանք,   
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(բ)   ներառվել իրականացնելու ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 

գործընթացում, 

Այն դեպքում, երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը տեղեկանում է անհամապատասխանության 

վերաբերյալ կամ կասկածում է անհամապատասխանություն, նա պետք է, ի լրումն այս 

բաժնում սահմանված կարգով խնդրին արձագանքմանը, տեղեկացնի այն խմբի 

բաժնետերին, եթե օրենքով կամ կարգավորումով այն արգելված չէ: Այն անհրաժեշտ է խմբի 

բաժնետիրոջը՝ խնդրին տեղեկանալու և բացահայտելու համար, թե ինչպես պետք է այն 

կարգավորվի այս բաժնի դրույթների համապատասխան:      

225.22  Երբ առաքելության խմբի բաժնետերը տեղեկանում է ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում անհամապատասխանությանը կամ կասկածվող 

անհամապատասխանությանը, ներառյալ 225.21 կետով սահմանված տեղեկացման դեպքում, 

նա, ի լրումն այս բաժնի դրույթներին համապատասխան խմբի աուդիտի դեպքում խնդրի 

արձագանքմանը, պետք է դիտարկի, թե արդյոք խնդիրը վերաբերում է հետևյալներին.  

(ա)   խմբի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար ֆինանսական 

տեղեկատվությանը,   

(բ)   ոչ խմբի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար ֆինանսական 

տեղեկատվությանը: 

Խմբի առաքելության բաժնետերը պետք է քայլեր ձեռնարկի անհամապատասխանության 

կամ կասկածվող անհամապատասխանության դեպքում հաղորդակցվելու նրանց հետ, ովքեր 

իրականացնում են աշխատանքը, այն դեպքում, եթե չկան օրենսդրական արգելքներ: 

Անհրաժեշտության դեպքում (բ) կետի համաձայն համապատասխան հարցում պետք է 

իրականացվի, ճշտելու, թե արդյոք համապատասխան բաղադրիչները ենթակա են աուդիտի 

և եթե այո, ապա պետք պարզել կիրառության աստիճանը: Հաղորդակցությունը անհրաժեշտ 

է այս բաժնի դրույթների համաձայն տեղեկացնելու և բացահայտելու խնդիրը նրանց համար, 

ովքեր պատասխանատու են աշխատանքի համար: 

Հետագա գործողությունների բացահայտման անհրաժեշտությունը 

225.23  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է գնահատի ղեկավարության կամ կառավարման 

պատասխանատուների արձագանքի համապատասխանությունը: 

225.24 Ղեկավարների կամ կառավարման պատասխանատուների  արձագանքի 

համապատասխանության գնահատմանը առնչվող գործոնները հետևյալն են. 

 Արդյոք արձագանքը ժամանակին էր, 

 Անհամապատասխանությունը կամ կասկածվող անհամապատասխանությունը 

պատշաճ  ձևով հետաքննվել է, 

 Գործողություններ են իրականացվել կամ իրականացում են ուղղելու, վերականգնելու 

կամ մեղմացնելու ցանկացած անհամապատասախանության հետևանքները, 
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 Գործողություններ են իրականացվել կամ իրականացվում են 

անհամապատասխանությունից խուսափելու այն դեպքում, երբ այն դեռևս չի տեղի ունեցել, 

 Համապատասխան քայեր են իրականացվել կամ իրականացվում կրկնվելու ռիսկերը 

նվազեցնելու, օրինակ, վերահսկում կամ վերապատրաստում, 

 Անհամապատասխանությունը կամ կասկածվող անհամապատասխանությունը 

պատշաճ բացահայտվել են համապատասխան մարմնին: 

225.25  Ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների արձագանքից 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է որոշի, թե արդյոք ի շահ հանրության անհրաժեշտ են 

հետագա գործողություններ: 

225.26  Հետագա գործողությունների անհրաժեշտությունը, էությունը և չափը կախված են 

բազմաթիվ գործոններից, ներառյալ. 

 Օրենսդրական և կարգավորման շրջանակը, 

 Խնդրի հրատապությունը, 

 Խնդրի տարածվածությունը, 

 Արդյոք պրոֆեսիոնալ հաշվապահը շարունակում է վստահել ղեկավարությանը կամ 

կառավարման պատասխանատուներին, 

 Արդյոք անհամապատասխանությունը կամ կասկածվող անհամապատասխանությունը 

կարող է կրկնվել, 

 Արդյոք գոյություն ունի վստահելի ապացույց կազմակերպությանը, ներդրողներին, 

աշխատակիցներին կամ հանրությանը փաստացի կամ հնարավոր էական վնաս 

հասցնելու վերաբերյալ: 

225.27  Հանգամանքների օրինակները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի կողմից ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների 

նկատմամբ անվստահության, ներառում են հետևյալ դեպքերը. 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կասկածում է կամ ունի ապացույցներ՝ 

անհամապատասխանությանը նրանց ներգրավման կամ հնարավոր ներգրավման 

վերաբերյալ, 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը տեղյակ է, որ նրանք ունեն տեղեկատվություն նման 

անհամապատասխանության և, հակառակ օրենսդրական պահանջների, չեն զեկուցել 

համապատասխան մարմնի ողջամիտ ժամանակահատվածում: 

225.28 Հետագա գործողությունների բնույթը, չափը և անհրաժեշտությունը որոշելիս 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է կիրառի մասնագիտական դատողություն և հաշվի առնի, 

թե արդյոք տեղեկացված երրորդ կողմը, կշռելով պրոֆեսիոնալ հաշվապահին հասանելի 
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բոլոր փաստերը և հանգամանքները,  կարող է եզրակացնել, որ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

գործել է հանրային շահին համապատասխան: 

225.29  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի հետագա գործողությունները կարող են ներառել. 

 Բացահայտել խնդիրը համապատասխան մարմնին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ չկա 

օրենսդրության կամ կարգավորման պահանջ այն անելու, 

 Դուրս գալ, դադարեցնել առաքելությունից և մասնագիտական փոխհարաբերությունից 

այն դեպքում, երբ դա թույլատրված է օրենքով կամ կարգավորմամբ: 

225.30  Այն դեպքում, երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը որոշում է դադարեցնել 

առաքելությունը կամ մասնագիտական փոխհարաբերությունը, այն չի ենթադրում 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի այս բաժնում սահմանված նպատակին հասնելու 

գործողությունների փոխարինում այլ գործողություններով: Որոշ օրենսդրություններում 

կարող են լինել սահմանափակումներ պրոֆեսիոնալ հաշվապահի հետագա հնարավոր 

գործողությունների նկատմամբ և միակ հնարավոր գործողությունը լինի դուրս գալը: 

225.31  Երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը դադարեցնում է մասնագիտական 

հարաբերությունները համաձայն 225.25 կամ 225.29 կետերի, նա իրավահաջորդ հաշվապահի 

պահանջով պետք է տրամադրի բացահայտված կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության վերաբերյալ բոլոր փաստերը և տեղեկատվությունը, որոնց իր 

կարծիքով  իրավահաջորդ հաշվապահը պետք է տեղյակ լինի մինչ աուդիտի նշանակումը:   

Իրավահաջորդ հաշվապահը պետք է դա անի հակառակ 210.14 կետի, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ արգելված է օրենքով կամ կարգավորումներով: Եթե իրավահաջորդ 

հաշվապահը հնարավորություն չունի կապվել նախորդ հաշվապահի հետ, նա պետք է 

իրականացնի ողջամիտ քայլեր` ձեռք բերելու տեղեկատվություն երրորդ կողմի 

հարցումների կամ ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների նկատմամբ  

հետաքննության միջոցով: 

225.32 Խնդրի քննարկումը կարող է ներառել համընդհանուր վերլուծություն և 

դատողություններ, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է խնդիրը քննարկել 

կազմակերպությյան ներսում, ստանալ իրավական խորհրդատվություն իր կողմից 

իրականացվելիք քայլերի վերաբերյալ կամ գաղտնի խորհրդատվություն կարգավորող կամ 

մասնագիտական մարմնից: 

Համապատասխան մարմնին խնդրի բացահայտումը 

225.33  Համապատասխան մարմնին խնդրի ներկայացումը բացառվում է այն դեպքում, երբ 

հակասում է օրենքին կամ այլ կարգավորումներին: Այլ պարագայում բացահայտման 

նպատակն է աջակցել համապատասխան մարմնին հետաքննել խնդիրը և հանրային շահի 

համապատասխան իրականացնել գործողություններ: 

225.34  Նման բացահայտումների անհրաժեշտությունը բխում է ներդրողների, 

վարկատուների, աշխատակիցների կամ հանրության տեսանկյունից փաստացի կամ 
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սպասվելիք վնասի բնույթից և չափից: Օրինակ, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

բացահայտել խնդիրը համապատասխան մարմնի, եթե. 

 Կազմակերպությունը ներառված է կաշառքի գործարքում (օրինակ տեղական կամ 

օտարերկրյա պետական աշխատակիցների հետ խոշոր համաձայնագրեր ստանալու 

համար) 

 Կազմակերպությունը կարգավորվում է, և խնդրի էականությունը կարող է վնասել 

կազմակերպության լիցենզիայի գործունեությանը 

 Կազմակերպությունը ցուցակված է, և խնդիրը կարող է անբարենպաստ պայմաններ 

ստեղծել և ստեղծել ֆինանսական շուկաների համակարգային ռիսկ, 

 Հասարակության առողջությանը և անվտանգությանը վնասող ապրանքներ են 

վաճառվում կազմակերպության կողմից, 

 Կազմակերպությունը օգնում է հաճախորդներին խուսափել հարկերից: 

Նման բացահայտումների անհրաժեշտությունը կախված է նաև արտաքին գործոններից, 

որոնք են. 

 Արդյոք գոյություն ունի համապատասխան մարմին, որը հնարավորություն ունի 

ստանալ տեղեկատվությունը և իրականացնել խնդրի հետաքննությունը և հետագա 

գործողությունները: Համապատասխան մարմինը ընտրվելու է  խնդրի էությունից 

ելնելով, օրինակ արժեթղթերի կարգավորող մարմին` կեղծ ֆինանսական 

հաշվետվությունների դեպքում կամ միջավայրի պաշտպանության գործակալություն` 

միջավայրին վերաբերող օրենքների կամ կարգավորումների խախտման դեպքում:  

 Արդյոք գոյություն ունի ուժեղ և վստահելի պաշտպանություն քաղաքացիական , 

քրեական կամ մասնագիտական պարտավորությունից կամ օրենսդրության կամ 

կարգավորումների կողմի առաջարկվող հակազդող միջոցներ: 

 Արդյոք կան փաստացի կամ հնարավոր վտանգներ պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կամ 

այլ անձի ֆիզիկական անվտանգության: 

225.35  Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը գտնում է, որ անհամապատասխանության կամ 

կասկածվող անհամապատասխանության բացահայտումը համապատասխան մարմնին 

որոշակի հանգամանքներում տեղին է, այն չի դիտարկվի որպես այս վարքագրքի  140 

բաժնով նախատեսված գաղտնիության խախտում: Նման բացահայտումներ անելիս 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է լինի ազնիվ  և զգույշ իր հայտարարություններում և 

գնահատականներում: Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է որոշի, թե արդյոք անհրաժեշտ է 

տեղեկացնել հաճախորդին իր նպատակների մասին մինչ խնդրի բացահայտումը:    

225.36 Առանձնահատուկ դեպքերում պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է տեղյակ լինել 

փաստացի կամ սպասվող վարքագծի մասին, որը նրա կարծիքով օրենքի կամ 

կարգավորման անմիջական խախտում է հանդիսանում` էական վնաս հասցնելով 

ներդրողներին, վարկատուներին, աշխատակիցներին կամ հանրությանը: Հաշվի առնելով 
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կազմակերպության ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների հետ 

խնդրի քննարկման նպատակահարմարությունը, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք կիրառի 

մասնագիտական դատողություններ և անմիջապես խնդիրը բացահայտի համապատասխան 

մարմնին` օրենքի կամ կարգավորման անմիջական խախտումը կանխարգելու կամ 

հետևանքները մեղմացնելու: 

Փաստաթղթավորումը 

225.37 Սույն բաժնի դրույթներին համապատասախան բացահայտված կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության դեպքում պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, ի լրումն աուդիտի 

ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթավորման պահանջների, պետք է 

փաստաթղթավորի. 

 Ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների արձագանքը խնդրին, 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից իրականացված գործողությունները, 

դատողությունները և որոշումները, 

 Սույն բաժնի 225.25 պարագրաֆում սահմանված պրոֆեսիոնալ հաշվապահի 

պարտավորությունները: 

225.38 Օրինակ, Աուդիտի միջազգային ստանդարտները պահանջում են ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնող  պրոֆեսիոնալ հաշվապահից հետևյալը. 

 Իրականացնել փաստաղթավորումը պատշաճորեն` հնարավորություն տալով 

հասկանալու աուդիտի ընթացքում առաջացած խնդրի էականությունը, ստացված 

եզրակացությունը և նման եզրահանգման էական մասնագիտական 

դատողությունները, 

 Փաստաթղթավորել ղեկավարության, կառավարման պատասխանատուների և այլոց 

հետ էական խնդիրների քննարկումները, ներառյալ քննարկված էական խնդիրների 

բնույթը, քննարկման ժամկետը և մասնակիցների կազմը, 

 Փաստաթղթավորել բացահայտված և կասկածվող անհամապատասխանության 

վերաբերյալ ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների, 

կազմակերպությունից դուրս այլ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքները:  

Ֆինանսական հաշվատվությունների աուդիտից զատ այլ մասնագիտական ծառայություններ 

Խնդրի ընկալումը և ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուներին 

հասցեագրումը 

 225.39  Եթե ֆինանսական հաշվետվություններից զատ այլ մասնագիտական 

ծառայությունների մեջ ներգրավված պրոֆեսիոնալ հաշվապահը տեղեկանում է 

անհամապատասխանությանը կամ կասկածվող անհամապատասխանությանը, նա պետք է 

հասկանա այդ խնդիրը` ներառյալ դրա էությունը և ի հայտ գալու կամ դրա 

հավանականության հանգամանքները: 
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225.40 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է կիրառի համապատասխան գիտելիք, 

մասնագիտական դատողություն և փորձառություն, բայց պարտավոր չէ ունենալ 

մասնագիտական առաքելությունից դուրս պահանջվող օրենքների կամ կարգավորումների 

լրացուցիչ իմացություն: Խնդրի էությունից կամ կարևորությունից ելնելով` պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը, պահպանելով գաղտնիությունը, կարող է խորհրդակցել կազմակերպության 

այլ աշխատակիցների հետ, ցանցային ընկերության, մասնագիտական մարմնի կամ 

իրավական այլ մարմինների հետ:  

225.41  Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը բացահայտում է կամ կասկածում է փաստացի 

կամ սպասվելիք անհամապատասխանություն, նա հնարավորության դեպքում պետք է 

քննարկի խնդիրը համապատասխան մակարդակի  ղեկավարության հետ,  իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում՝ կառավարման պատասխանատուների հետ: 

225.42 Նման քննարկումը նպաստում է պարզելուն պրոֆեսիոնալ հաշվապահի  

ընկալումը խնդրի փաստերի, հանգամանքների և հետևանքների վերաբերյալ: Քննարկումը 

կարող է դրդել ղեկավարությանը կամ կառավարման պատասխանատուներին հետաքննել 

դեպքը:  

225.43 Մասնագիտական դատողության հարց է որոշելու խնդրի քննարկման համար 

ղեկավարության համապատասխան մակարդակի ընտրությունը: Հաշվի են առնվում մի շարք 

առնչվող գործոններ, որոնք ներառում են. 

 Խնդրի էությունը և հանգամանքները 

 Փաստացի կամ հնարավոր ներառված անձիք, 

 Գաղտնիության խախտման հավանականությունը, 

 Խնդրի հնարավոր հետևանքները, 

 Արդյոք ղեկավարության տվյալ մակարդակը կարող է հետաքննել խնդիրը և ձեռնարկել 

համապատասխան գործողություններ: 

Կազմակերպության արտաքին աուդիտորին խնդրի ներկայացումը 

225.44 Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը մատուցում է ոչ աուդիտորական ծառայություններ 

կազմակերպության աուդիտի հաճախորդի համար, նա պետք է հաղորդի 

անհամապատասխանության կամ կասկածվող անհամապատասխանության մասին 

կազմակերպության ներսում, եթե արգելված չէ օրենքով կամ կարգավորումներով: 

Հաղորդումը պետք է իրականացվի կազմակերպության ընթացակարգերի 

համապատասխան, նման ընթացակարգերի բացակայության դեպքում՝ աուդիտի 

առաքելության բաժնետերին: 

225.45 Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը մատուցում է ոչ աուդիտորական ծառայություններ 

ցանցային կազմակերպության աուդիտի հաճախորդի համար, նա պետք է որոշի 

անհրաժեշտությունը  հաղորդելու անհամապատասխանության կամ կասկածվող 
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անհամապատասխանության ցանցային ընկերությանը: Եթե հաղորդումը իրականացվում է, 

ապա այն պետք է իրականացվի ցանցային ընկերության ընթացակարգերի 

համապատասխան, իսկ դրանց բացակայության դեպքում, աուդիտի առաքելության 

բաժնետերին: 

225.46 Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը մատուցում է ոչ աուդիտորական ծառայություններ 

հաճախորդին, որը չի հանդիսանում  

(ա) ընկերության կամ ցանցային ընկերության աուդիտի հաճախորդ, 

(բ) ընկերության կամ ցանցային ընկերության աուդիտի հաճախորդի մաս, 

Ապա պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ինքը պետք է որոշի   անհամապատասխանության կամ 

կասկածվող անհամապատասխանության հաղորդման անհրաժեշտությունը 

կազմակերպությանը, որը հանդիսանում է հաճախորդի արտաքին աուդիտորը: 

225.47 Սույն բաժնի 225.45 և 225.46 կետերին համապատասխան հաղորդելու գործոնները 

ներառում են. 

 Արդյոք դրա իրականացումը կխախտի օրենսդրությունը կամ կարգավորումը, 

 Արդյոք կան անհամապատասխանության կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության բացահայտման վերաբերյալ կարգավորող մարմնի կամ 

դատախազի կողմից սահմանափակումներ, 

 Արդյոք առաքելության նպատակն է հետաքննել հնարավոր 

անհամապատասխանությունը կազմակերպությունում` հնարավորություն տալով 

ձեռնարկել համապատասխան գործողություններ, 

 Արդյոք ղեկավարությունը կամ կառավարման պատասխանատուները արդեն իսկ 

տեղեկացրել են արտաքին աուդիտորին խնդրի վերաբերյալ, 

 Հաճախորդի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտին խնդրի ազդեցության 

էականությունը, կամ խմբի մասի պարագայում` ազդեցության էականությունը խմբի 

ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտին: 

225.48 Բոլոր դեպքերում հաղորդակցումը հնարավորություն է տալիս աուդիտի 

առաքելության բաժնետերին տեղեկացվել անհամապատասխանությանը կամ կասկածվող 

անհամապատասխանությանը և որոշել, թե ինչպես այն պետք է կարգավորվի սույն բաժնի 

դրույթներին համապատասխան: 

Հետագա գործողությունների անհրաժեշտությունը 

225.49 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է որոշի, թե արդյոք անհրաժեշտ են հետագա 

գործողություններ ի շահ հանրության: 
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225.50  Եթե անհրաժեշտ են հետագա գործողություններ, ապա դրանց բնույթը և չափը 

կախված են հետևյալ գործոններից. 

 Օրենսդրական կամ կարգավորման շրջանակը, 

 Ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների արձագանքի 

համապատասխանությունը և ժամկետը, 

 Խնդրի հրատապությունը, 

 Խնդրի մեջ ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների 

ներգրավվածությունը, 

 Հաճախորդին, ներդրողին, վարկատուներին, աշխատակիցներին կամ հանրության 

շահին էական վնաս հասցնելու հավանականությունը: 

225.51  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի հետագա գործողությունները կարող են ներառել. 

 Համապատասխան մարմնին խնդրի բացահայտումը նույնիսկ այն դեպքում, եթե չկա 

օրենսդրական կամ կարգավորման պահանջ, 

 Առաքելության մասնակցության և մասնագիտական փոխհարաբերությունների  

դադարեցում, եթե թույլատրված է  օրենքով կամ կարգավորմամբ: 

225.52  Համապատասխան մարմնի բացահայտելու որոշման կայացման գործոնները 

ներառում են. 

 Արդյոք դրա իրականացումը կխախտի օրենսդրությունը կամ կարգավորումը, 

 Արդյոք կան անհամապատասխանության կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության բացահայտման վերաբերյալ կարգավորող մարմնի կամ 

դատախազի կողմից սահմանափակումներ, 

 Արդյոք առաքելության նպատակն է հետաքննել հնարավոր 

անհամապատասխանությունը կազմակերպությունում` հնարավորություն տալով 

ձեռնարկել համապատասխան գործողություններ: 

225.53 Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը գտնում է, որ անհամապատասխանության կամ 

կասկածվող անհամապատասխանության բացահայտումը համապատասխան մարմնին 

տվյալ հանգամանքներում տեղին է, այն չի դիտարկվի տվյալ Վարքագրքի 140 բաժնով 

սահմանված գաղտնիության պարտավորության խախտում: Նման բացահայտումներ անելիս 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է լինի ազնիվ  և զգույշ իր հայտարարություններում և 

գնահատականներում: Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է որոշի, թե արդյոք անհրաժեշտ է 

տեղեկացնել հաճախորդին իր նպատակների մասին մինչ խնդրի բացահայտումը:    

225.54 Առանձնահատուկ դեպքերում պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է տեղյակ լինել 

փաստացի կամ սպասվող վաքագծի, որը նրա կարծիքով օրենքի կամ կարգավորման 

անմիջական խախտում է հանդիսանում` էական վնաս հասցնելով ներդրողներին, 
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վարկատուներին, աշխատակիցներին կամ հանրությանը: Հաշվի առնելով 

կազմակերպության ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների հետ 

խնդրի քննարկման նպատակահարմարությունը, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք կիրառի 

մասնագիտական դատողություններ և անմիջապես խնդիրը բացահայտի համապատասխան 

մարմնին` օրենքի կամ կարգավորման անմիջական խախտումը կանխարգելու կամ 

հետևանքները մեղմացնելու: Նման բացահայտումը չի դիտարկվի սույն Վարքագրի 140 

բաժնով սահմանված գաղտնիության պարտավորության խախտում: 

225.55 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է իրականացնել ներքին քննարկում, ստանալ 

իրավական խորհրդատվություն հասկանալու գործողությունների իրականացման 

մասնագիտական կամ իրավական հետևանքները կամ գաղտնի քննարկել կարգավորողի 

կամ մասնագիտական մարմնի հետ: 

Փաստաթղթավորումը 

225.56  Այս բաժնի դրույթներին համապատասխան բացահայտված կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության դեպքում պրոֆեսիոնալ հաշվապահին խրախուսվում է  

փաստաթղթավորել. 

 Խնդիրը, 

 Ղեկավարության, կառավարման պատասխանատուների կամ երրորդ կողմի հետ 

քննարկումների արդյունքները, 

 Ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների արձագանքը խնդրին, 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի գործողությունները, դատողությունները և կայացված 

որոշումները, 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի բավարարվածությունը, թե ինչպես է պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը իրականացրել  225.49 կետով սահմանված պարտավորությունները: 
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ԲԱԺԻՆ 360 

Արձագանքումը  անհամապատասխանությանը օրենքներին եվ կարգավորումներին 

Նպատակը 

360.1 Գործարար ոլորտի պրոֆեսիոնալ հաշվապահը գործատու կազմակերպությանն 

մասնագիտական ծառայությունների մատուցելիս  կարող է հանդիպել, տեղեկացված լինել 

օրենքների և կարգավորումների անհամապատասխանությանը  կամ էլ կասկածել նման 

անհամապատասխանություն:  Սույն բաժնի նպատակն է սահմանել պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի պարտականությունները  նման անհամապատասխանությունների  

հանդիպելիս կամ կասկածելիս և ուղղորդել պրոֆեսիոնալ հաշվապահին՝ գնահատել 

իրավիճակը և ձեռնարկել դրանց արձագանքման գործողություններ: Սույն բաժինը 

վերաբերում է ցանկացած գործատու կազմակերպության` անկախ այն փաստից հանրային 

հետաքրքրության կազմակերպություն է, թե ոչ: 

360.2 Օրենքներին և կարգավորումներին անհամապատասխանությունը (հետագայում 

՛՛անհամապատասխանություն՛՛) ներառում է օրենքին կամ գերակա կարգավորումներին 

հակասող բացթողումներ կամ հանձնարարություներ, որոնք միտումնավոր կամ ոչ 

միտումնավոր կերպով իրականացվել են պրոֆեսիոնալ հաշվապահի գործատու 

կազմակերպության, կառավարման պատասխանատուի, ղեկավարության կամ այլ անձանց 

կողմից կողմից, ովքեր աշխատում են գործատու կազմակերպության համար կամ վերջինիս 

հանձնարարությամբ: 

360.3  Որոշ օրենսդրություններ պարունակում են սույն բաժնից տարբերվող օրենսդրական 

կամ կարգավորման այլ դրույթներ` սահմանելով, թե ինչպես պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է գործի անհամապատասխանություն հայտնաբերելիս կամ 

անհամապատասխանություն կասկածելիս: Նման անհամապատասխանություններ 

հանդիպելիս  կամ կասկածելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պարտավոր է  հասկանալ 

նշված դրույթները և համապատասխանեցնել քայլերը դրանց հետ` այդ թվում նկատի 

ունենալով ցանկացած պահանջ՝ իրավիճակը զեկուցելու համապատասխան մարմնին, կամ 

ցանկացած սահմանափակում՝ իրավիճակի վերաբերյալ գործատու կազմակերպությանն 

նախապես տեղեկացնելու նախքան որևէ  բացահայտում անելը, օրինակ` համաձայն փողերի 

լվացման օրենսդրության:   

360.4 Հաշվապահության մասնագիտության առանձնահատկությունն է ընդունել 

պարտավորություն՝ գործելու հանրային շահի համապատասխան: 

Անհամապատասխանության կամ կասկածվող անհամապատասխանության հանդիպելիս 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի նպատակները հետևյալն են. 

(ա)        գործել ազնվության և մասնագիտական վարքագծի հիմնարար սկզբունքների 

համապատասխան, 
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(բ)      Նախազգուշացնել ղեկավարությունը կամ, անհրաժեշտության դեպքում,  գործատու 

կազմակերպության կառավարման համար  պատասխանատու անձանց, որպեսզի ՝ 

 հնարավորություն տրվի ուղղելու, վերականգնելու կամ մեղմացնելու կասկածվող կամ 

հայտնաբերված անհամապատասխանության հետևանքները, կամ 

 սահմանափակվի անհամապատասխանությունը, եթե այն դեռևս  ի հայտ չի եկել, և  

 (գ)  իրականացվեն հանրային շահին համապատասխան հետագա 

գործողություններ:       

360.5  Այս բաժինը սահմանում է պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից կիրառվելիք 

մոտեցումները, եթե վերջինս հանդիպել կամ տեղեկացվել է անհամապատասխանության 

դեպքի մասին, կամ էլ կասկածում է անհամապատասխանություն. 

 (ա) Օրենքներ և կարգավորումներ, որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն գործատու 

կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվություններում  էական գումարների և 

բացահայտումների որոշման հարցում, 

  (բ) այլ օրենքներ և կարգավորումներ, որոնք չունեն ուղղակի ազդեցություն գործատու 

կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների էականության և բացահայտումների 

որոշման վրա, բայց դրանց համապատասխանեցումը կարող է ունենալ հիմնարար 

ազդեցություն գործատու կազմակերպության գործունեության, դրա շարունակականության 

կամ էական խախտումներից խուսափելու հնարավորության վրա: 

360.6  Այս բաժնին վերաբերող օրենքների և կարգավորումների օրինակները առնչվում են 

հետևյալ երևույթներին. 

 Կեղծիք, կոռուպցիա և կաշառք, 

 Փողերի լվացում, ահաբեկչության ֆինանսավորում և քրեական գործունեություն, 

 Արժեթղթերի շուկա և առևտուր, 

 Բանկային գործունեություն և այլ ֆինանսական ապրանքներ և ծառայություներ, 

 Տվյալների անվտանգություն, 

 Հարկեր, կենսաթոշակային պարտավորություններ և վճարումներ, 

 Միջավայրի պահպանություն, 

 Հանրային առողջություն և անվտանգություն: 

360.7  Անհամապատասխանությունը կարող է հանգեցնել տուգանքների, դատավարության 

կամ այլ հետևանքների այն գործատու կազմակերպությունների դեպքում, որոնց 

ֆինանսական հաշվետվությունների վրա այն թողել  է էական ազդեցություն: Ավելին, նման 

անհամապատասխանությունը կարող է ունենալ ավելի լայն հանրային ազդեցություն, 

վնասելով պոտենցիալ ներդրողներին, վարկատուներին, աշխատակիցներին կամ 
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հանրությանը: Այս բաժնում օգտագործելու իմաստով, էական վնաս հասցնող 

գործունեությունն այն է, որը ֆինանսական կամ ոչ ֆինանսական առումներով լուրջ 

բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ կողմերից ցանկացածի համար: Օրինակները 

ներառում են կեղծիքի իրականացումը, որը հանգեցնում է ներդրողների լուրջ ֆինանսական 

կորուստներին, խախտում է oրենքները և կարգավորումները` վնասելով աշխատակիցների 

կամ հանրության անվտանգությանը և առողջությանը:  

360.8  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահից, ով հանդիպում է կամ տեղեկացվում է դեպքերի, որոնք 

իրենց էությամբ աննշան են կամ աննշան ֆինանսական կամ այլ ազդեցություն ունեն  

գործատու կազմակերպության, բաժնետերերի կամ հանրության վրա, չի պահանջվում 

համապատասխանել սույն բաժնի դրույթներին: 

360.9  Այս բաժինը չի վերաբերում. 

(ա) Անհատական սխալ վարքագծին, որը չի առնչվում գործատու կազմակերպության 

գործարար գործունեությանը, 

(բ)   Անհամապատասխանությանը, որի չի վերաբերում գործատու կազմակերպությանը կամ 

կառավարման պատասխանատու անձանց, ղեկավարներին կամ անհատներին, ովքեր 

աշխատում են գործատու կազմակերպության ենթակայությամբ:  

Այնուամենայնիվ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է այս բաժնում գտնել նման 

իրավիճակներին արձագանքելու համար օգտակար ուղեցույց: 

Գործատու կազմակերպության ղեկավարության և կառավարման 

պատասխանատուների պարտականությունները 

360.10  Գործատու կազմակերպության կառավարման պատասխանատուների 

վերահսկողության ներքո ղեկավարության պարտականությունն է համոզվելու, որ գործատու 

կազմակերպության գործարար գործունեությունը իրականացվում է օրենքներին և 

կարգավորումներին համապատասխան:  Կառավարման պատասխանատուների և 

ղեկավարների պարտականությունն է բացահայտելու և մատնանշելու գործատու 

կազմակերպության կառավարման պատասխանատուի, ղեկավար կազմի կամ գործատու 

կազմակերպությանն ենթակա այլ անհատի ցանկացած անհամապատասխանություն: 

Գործարար ոլորտի պրոֆեսիոնալ հաշվապահի պարտականությունները 

360.11 Շատ գործատու կազմակերպություններ սահմանել են կանոններ կամ 

ընթացակարգեր (օրինակ՝ վարքագծի կանոններ կամ ներքին տեղեկացման մեխանիզմներ), 

որոնք միտված են գործատու կազմակերպության կողմից անհամապատասխանության կամ 

կասկածվող անհամապատասխանության վերհանմանը կազմակերպության ներսում: Նման 

կանոնները կամ ընթացակարգերը հնարավոր են համարում ծառացած խնդիրների մասին 

զեկուցել անանուն ձևով, հատուկ դրա համար նախատեսված ուղիներով: Եթե պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի գործատու կազմակերպության ներսում արդեն գոյություն ունեն նման 
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կանոններ կամ ընթացակարգեր, ապա պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է դիտարկի 

դրանք՝ որոշելու համար անհամապատասխանությանն արձագանքելու ձևը:  

360.12 Երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը տեղեկանում է սույն բաժնին վերաբերող դեպքին, 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից սույն բաժնին համապատասխան քայլերը պետք 

իրականացվեն ժամանակին` հաշվի առնելով պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից դեպքի 

էության, ինչպես նաև կազմակերպությանը, ներդրողներին, վարկատուներին, 

աշխատակիցներին կամ հանրությանը հնարավոր պատճառվելիք վնասի ըմբռնումը: 

Գործարար ոլորտի ավագ պրոֆեսիոնալ հաշվապահի պարտականությունները 

360.13 Գործարար ոլորտի ավագ պրոֆեսիոնալ հաշվապահներ («ավագ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահներ») ասելով հասկանում ենք տնօրեններին, պաշտոնյաներին կամ 

բարձրաստիճան ծառայողներին, որոնք ի վիճակի են կայացնել որոշումներ (կամ ունենալ 

նշանակալի ազդեցություն որոշումների կայացման վրա), որոնք վերաբերում են գործատու 

կազմակերպության կողմից մարդկային, ֆինանսական, տեխնոլոգիական, ֆիզիկական և ոչ-

նյութական ռեսուրսների ձեռքբերմանը, տեղակայմանը և վերահսկողությանը: Գործատու 

կազմակերպության ներսում այդ անձանց զբաղեցրած դիրքերի, դերակատարման և 

ազդեցության ոլորտների  հետևանքով գոյություն ունեն մեծ սպասելիքներ, որ 

անհամապատասխանությանը կամ կասկածվող անհամապատասխանությանը 

արձագանքելիս նրանք կկայացնեն հանրային շահին միտված ավելի ճիշտ որոշումներ, քան 

գործատու կազմակերպությունում աշխատող այլ պրոֆեսիոնալ հաշվապահներ: 

Խնդրի ըմբռնումը: 

360.14  Եթե իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում ավագ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը ստանում է տեղեկատվություն անհամապատասխանության կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության դեպքի մասին, նա պետք է հասկանա այդ խնդիրը, ներառյալ. 

(a) Դրա էությունը և ի հայտ գալու կամ դրա հավանականության հանգամանքները: 

(b) Կոնկրետ դեպքի համար կիրառելի համապատասխան օրենքները և 

կարգավորումները 

(c) Գործատու կազմակերպության, ներդրողների, վարկատուների, աշխատակիցների և 

այլ հանրության համար պոտենցիալ հետևանքները 

360.15 Ավագ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է կիրառի գիտելիք, մասնագիտական 

դատողություն և փորձ, բայց նրանից չի ակնկալվում ունենալ օրենքների և 

կարգավորումների վերաբերյալ ավել գիտելիք, քան պահանջվում է գործառույթը 

իրականացնելու համար: Վերջին հաշվով, որևէ գործողության մեջ 

համապատասխանություն կամ անհամապատասխանություն առկայությունը որոշելու 

իրավունքը պատկանում է դատարանին կամ որևէ այլ համապատասխան դատական 

մարմնի: Խնդրի էությունից և կարևորությունից ելնելով՝ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

նախաձեռնել կամ ձեռնարկել համապատասխան քայլեր, որպեսզի խնդիրը քննարկվի 



203 

 

ներքին կարգով:Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է նաև գաղտնիության սկզբունքով այն 

քննարկել կազմակերպության այլ աշխատակիցների հետ, ցանցային ընկերության կամ 

մասնագիտական մարմնի կամ էլ իրավական խորհրդատուի  հետ: 

360.16  Եթե ավագ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը բացահայտել է կամ կասկածում է, որ տեղի է 

ունեցել  անհամապատասխանություն կամ այն կարող է տեղի ունենալ, նա պետք է, 

համաձայն 360.11 պարագրաֆի, քննարկի խնդիրը պրոֆեսիոնալ հաշվապահի անմիջական 

վերադասիհետ՝ հասկանալու համար, թե խնդիրը ինչպես պիտի լուծվի: Եթե պարզվում է, որ 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի անմիջական վերադասը անձամբ սերտ առնչություն ունի խնդրի 

հետ, ապա խնդիրը պետք է քննարկվի գործատու կազմակերպության ներսում անմիջական 

վերադասից ավելի բարձր հաջորդ մակարդակի ղեկավար անձի հետ: 

360.17 Ավագ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկի, 

որպեսզի՝ 

a) Խնդրի մասին տեղեկացվի կառավարման պատասխանատուներին՝ ստանալու 

համար նրանց համաձայնությունը խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու 

նպատակով, որպեսզի հետագայում է նրանք կարողանան կատարել իրենց 

պարտականությունները: 

b) Հաստատվի համապատասխանություն կիրառելի օրենքների և կարգավորող 

դրույթների հետ, ներառյալ այդ թվում իրավական կամ կարգավորող այն դրույթները, որոնք 

վերաբերում են անհամապատասխանության կամ կասկածվող անհամապատասխանության 

վերաբերյալ  ղեկավարության համապատասխան օղակին զեկուցելու խնդրին: 

c) Բացահայտված կամ կասկածվող անհամապատասխանության հետևանքները 

շտկվեն, վերացվեն կամ մեղմացվեն: 

d) Նվազեցվի կրկնման ռիսկը: 

e) Կանխվի անհամապատասխանությունը, եթե այն դեռևս տեղի չի ունեցել 

360.18Բացի խնդրինարձագանքելուց,՝ սույն բաժնի դրույթներին համապատասխան, ավագ 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը նաև պետք է որոշի, արդյոք կարիք կա բացահայտել խնդիրը 

գործատու կազմակերպության արտաքին աուդիտորին (եթե այդպիսին կա)՝ հաշվի առնելով 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի պարտականությունները կամ իրավական 

պարտավորությունները՝ աուդիտորի կողմից աուդիտն իրականացնելու համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը տրամադրելու վերաբերյալ: 

Հետագա գործողությունների անհրաժեշտության մասին որոշման կայացումը 

360.19 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է գնահատի ղեկավարության կամ կառավարման 

պատասխանատուների արձագանքի համապատասխանությունը: 

360.20 Ղեկավարների կամ կառավարման պատասխանատուների արձագանքի 

համապատասխանության գնահատմանը առնչվող գործոնները հետևյալն են. 

 Արդյոք արձագանքը ժամանակին էր, 
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 Գործողություններ են իրականացվել կամ իրականացվում են ուղղելու, վերականգնելու 

կամ մեղմացնելու ցանկացած անհամապատասխանության հետևանքները, կամ 

անհամապատասխանությունից խուսափելու այն դեպքում, երբ այն դեռևս չի տեղի 

ունեցել, 

 Անհամապատասխանությունը կամ կասկածվող անհամապատասխանությունը 

պատշաճ բացահայտվել են համապատասխան մարմնին: 

360.21  Ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների արձագանքից 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է որոշի, թե արդյոք ի շահ հանրության անհրաժեշտ են 

հետագա գործողություններ: 

360.22  Հետագա գործողությունների անհրաժեշտությունը, էությունը և չափը կախված են 

բազմաթիվ գործոններից, ներառյալ. 

 Օրենսդրական և կարգավորման շրջանակը, 

 Խնդրի հրատապությունը, 

 Խնդրի տարածվածությունը, 

 Արդյոք պրոֆեսիոնալ հաշվապահը շարունակում է վստահել ղեկավարությանը կամ 

կառավարման պատասխանատուներին, 

 Արդյոք անհամապատասխանությունը կամ կասկածվող անհամապատասխանությունը 

կարող է կրկնվել, 

360.23 Հանգամանքների օրինակները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ պրոֆեսիոնալ 

հաշվապահի կողմից ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների 

նկատմամբ անվստահության, ներառում են հետևյալ դեպքերը. 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կասկածում է կամ ունի ապացույցներ՝ 

անհամապատասխանությանը նրանց ներգրավման կամ հնարավոր ներգրավման 

վերաբերյալ, 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը տեղյակ է, որ նրանք ունեն տեղեկատվություն նման 

անհամապատասխանության և, հակառակ օրենսդրական պահանջների, չեն զեկուցել 

համապատասխան մարմնի ողջամիտ ժամանակահատվածում: 

360.24  Հետագա գործողությունների բնույթը, չափը և անհրաժեշտությունը որոշելիս 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է կիրառի մասնագիտական դատողություն և հաշվի առնի, 

թե արդյոք տեղեկացված երրորդ կողմը, կշռելով պրոֆեսիոնալ հաշվապահին հասանելի 

բոլոր փաստերը և հանգամանքները,  կարող է եզրակացնել, որ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

գործել է հանրային շահին համապատասխան: 

360.25  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի հետագա գործողությունները կարող են ներառել. 
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 Մայր կազմակերպության ղեկավարությանը տեղեկացնել խնդրի մասին, եթե 

գործատու կազմակերպությունը հանդիսանում է ցանցի անդամ: 

 Բացահայտել խնդիրը համապատասխան մարմնին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ չկա 

օրենսդրական կամ կարգավորման պահանջ այն անելու, 

 Դուրս գալ գործատու կազմակերպությունից 

360.26  Այն դեպքում, երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը որոշում է դադարեցնել 

առաքելությունը կամ մասնագիտական փոխհարաբերությունը, այն չի ենթադրում 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահի այս բաժնում սահմանված նպատակին հասնելու 

գործողությունների փոխարինում այլ գործողություններով: Որոշ օրենսդրություններում 

կարող են լինել սահմանափակումներ պրոֆեսիոնալ հաշվապահի հետագա հնարավոր 

գործողությունների նկատմամբ և միակ հնարավոր գործողությունը լինի դուրս գալը: 

360.27  Խնդրի քննարկումը կարող է ներառել համընդհանուր վերլուծություն և 

դատողություններ, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է խնդիրը քննարկել 

կազմակերպությյան ներսում, ստանալ իրավական խորհրդատվություն իր կողմից 

իրականացվելիք քայլերի վերաբերյալ կամ գաղտնի խորհրդատվություն կարգավորող կամ 

մասնագիտական մարմնից: 

Համապատասխան մարմնին խնդրի բացահայտման նպատակահարմարության որոշումը 

360.28 Համապատասխան մարմնին խնդրի ներկայացումը բացառվում է այն դեպքում, երբ 

հակասում է օրենքին կամ այլ կարգավորումներին: Այլ պարագայում բացահայտման 

նպատակն է աջակցել համապատասխան մարմնին հետաքննել խնդիրը և հանրային շահի 

համապատասխան իրականացնել գործողություններ: 

360.29  Նման բացահայտումների անհրաժեշտությունը բխում է ներդրողների, 

վարկատուների, աշխատակիցների կամ հանրության տեսանկյունից փաստացի կամ 

սպասվելիք վնասի բնույթից և չափից: Օրինակ, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

բացահայտել խնդիրը համապատասխան մարմնի, եթե. 

 Կազմակերպությունը ներառված է կաշառքի գործարքում (օրինակ տեղական կամ 

օտարերկրյա պետական աշխատակիցների հետ խոշոր համաձայնագրեր ստանալու 

համար) 

 Կազմակերպությունը կարգավորվում է, և խնդրի էականությունը կարող է վնասել 

կազմակերպության լիցենզիայի գործունեությանը 

 Կազմակերպությունը ցուցակված է, և խնդիրը կարող է անբարենպաստ պայմաններ 

ստեղծել և ստեղծել ֆինանսական շուկաների համակարգային ռիսկ, 

 Հասարակության առողջությանը և անվտանգությանը վնասող ապրանքներ են 

վաճառվում կազմակերպության կողմից, 

 Կազմակերպությունը օգնում է հաճախորդներին խուսափել հարկերից: 
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Նման բացահայտումների անհրաժեշտությունը կախված է նաև արտաքին գործոններից, 

որոնք են. 

 Արդյոք գոյություն ունի համապատասխան մարմին, որը հնարավորություն ունի 

ստանալ տեղեկատվությունը և իրականացնել խնդրի հետաքննությունը և հետագա 

գործողությունները: Համապատասխան մարմինը ընտրվելու է  խնդրի էությունից 

ելնելով, օրինակ արժեթղթերի կարգավորող մարմին` կեղծ ֆինանսական 

հաշվետվությունների դեպքում կամ միջավայրի պաշտպանության գործակալություն` 

միջավայրին վերաբերող օրենքների կամ կարգավորումների խախտման դեպքում:  

 Արդյոք գոյություն ունի ուժեղ և վստահելի պաշտպանություն քաղաքացիական , 

քրեական կամ մասնագիտական պարտականությունից կամ օրենսդրության կամ 

կարգավորումների կողմի առաջարկվող հակազդող միջոցներ: 

 Արդյոք կան փաստացի կամ հնարավոր վտանգներ պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կամ 

այլ անձի ֆիզիկական անվտանգության: 

360.30  Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը գտնում է, որ անհամապատասխանության կամ 

կասկածվող անհամապատասխանության բացահայտումը համապատասխան մարմնին 

որոշակի հանգամանքներում տեղին է, ապա սա չի կարող դիտվել որպես սույն Վարքագրքի 

Բաժին 140-ում նախատեսված գաղտնապահության խախտում: Նման բացահայտումներ 

անելիս պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է լինի ազնիվ  և զգույշ իր 

հայտարարություններում և գնահատականներում: Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

որոշի, թե արդյոք անհրաժեշտ է տեղեկացնել գործատու կազմակերպությանն իր 

նպատակների մասին մինչ խնդրի բացահայտումը:    

360.31  Առանձնահատուկ դեպքերում պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է տեղյակ լինել 

փաստացի կամ սպասվող վարքագծի մասին, որը, նրա կարծիքով, օրենքի կամ 

կարգավորման անմիջական խախտում է հանդիսանում` էական վնաս հասցնելով 

ներդրողներին, վարկատուներին, աշխատակիցներին կամ հանրությանը: Հաշվի առնելով 

կազմակերպության ղեկավարության կամ կառավարման պատասխանատուների հետ 

խնդրի քննարկման նպատակահարմարությունը, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք կիրառի 

մասնագիտական դատողություններ և անմիջապես խնդիրը բացահայտի համապատասխան 

մարմնին` օրենքի կամ կարգավորման անմիջական խախտումը կանխարգելու կամ 

հետևանքները մեղմացնելու: Նման բացահայտումը չի կարող դիտվել որպես սույն 

Վարքագրքի Բաժին 140-ում նախատեսված գաղտնապահության խախտում: 

Փաստաթղթավորումը 

360.32 Սույն բաժնի դրույթներին համապատասխան բացահայտված կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության դեպքում ավագ պրոֆեսիոնալ հաշվապահին խրախուսվում է 

փաստաթղթավորել. 

 Խնդիրը 
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 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի վերադասների, կառավարման պատասխանատուների 

կամ երրորդ կողմերի հետ կայացած քննարկումների արդյունքները  

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի վերադասների և կառավարման պատասխանատուների 

արձագանքը խնդրին 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի կողմից դիտարկված գործողությունները, կատարված 

դատողությունները և կայացրած որոշումները 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի բավարարվածության աստիճանը 360.21 պարագրաֆում 

շարադրված իր պատասխանատվության իրագործման կապակցությամբ: 

Ավագ պրոֆեսիոնալ հաշվապահ չհանդիսացող այլ պրոֆեսիոնալ հաշվապահների 

պարտականությունները 

360.33 Եթե իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

տեղեկանում է անհամապատասխանության կամ կասկածվող անհամապատասխանության 

դեպքի մասին, նա պետք է հասկանա այդ խնդիրը` ներառյալ դրա էությունը և ի հայտ գալու 

կամ դրա տեղի ունենալու հանգամանքները: 

360.34 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է կիրառի համապատասխան գիտելիք, 

մասնագիտական դատողություն և փորձառություն, բայց պարտավոր չէ ունենալ 

մասնագիտական առաքելությունից դուրս պահանջվող օրենքների կամ կարգավորումների 

լրացուցիչ իմացություն: Վերջին հաշվով, որևէ գործողության մեջ համապատասխանություն 

կամ անհամապատասխանություն առկայությունը որոշելու իրավունքը պատկանում է 

դատարանին կամ որևէ այլ համապատասխան դատական մարմնի: Խնդրի էությունից կամ 

կարևորությունից ելնելով` պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, պահպանելով գաղտնիությունը, 

կարող է խորհրդակցել կազմակերպության այլ աշխատակիցների հետ, ցանցային 

ընկերության, մասնագիտական մարմնի կամ իրավական խորհրդատուի հետ:  

360.35  Եթե պրոֆեսիոնալ հաշվապահը բացահայտում է կամ կասկածում է փաստացի կամ 

սպասվելիք անհամապատասխանություն, նա, պարագրաֆ 360.11-ի լույսի ներքո, պետք է 

տեղեկացնի իր անմիջական վերադասին, որպեսզի վերջինս կարողանա ձեռնարկել 

համապատասխան քայլեր: Եթե պարզվում է, որ պրոֆեսիոնալ հաշվապահի անմիջական 

վերադասը անձամբ սերտ առնչություն ունի խնդրի հետ, ապա պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է տեղեկացնի գործատու կազմակերպության ներսում անմիջական վերադասից ավելի 

բարձր հաջորդ մակարդակի ղեկավար անձին: 

360.36 Բացառիկ դեպքերում պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է որոշել, որ խնդրի 

բացահայտումը համապատասխան ղեկավարին հանդիսանում է ճիշտ քայլ: Եթե 

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը այդպես է վարվում, հետևելով 360.29 պարագրաֆի դրույթներին, 

ապա սա չի կարող դիտվել որպես սույն Վարքագրքի Բաժին 140-ում նախատեսված 

գաղտնապահության խախտում: Նման բացահայտում անելիս նա իր պնդումներում և 

հավաստիացումներում պետք է առաջնորդվի բարեխղճության և զգուշավորության 

սկզբունքներով: 
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Փաստաթղթավորումը 

330.37 Այս բաժնի դրույթներին համապատասխան բացահայտված կամ կասկածվող 

անհամապատասխանության դեպքում պրոֆեսիոնալ հաշվապահին խրախուսվում է  

փաստաթղթավորել. 

 Խնդիրը, 

 Ղեկավարության, կառավարման պատասխանատուների կամ երրորդ կողմի հետ 

քննարկումների արդյունքները, 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի վերադասների արձագանքը խնդրին, 

 Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի գործողությունները, դատողությունները և կայացված 

որոշումները, 
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ԲԱԺԻՆ 100 

Ներածություն և հիմնարար սկզբունքներ 

Հիմնարար սկզբունքներ 

((ե) կետը 100.5 պարբերությունում կներկայացվի հետևյալ խմբագրությամբ)՝ 

... 

(ե) Մասնագիտական (պրոֆեսիոնալ) վարքագիծ - համապատասխան օրենքների և 

կանոնակարգերի համապատասխանություն և այնպիսի գործողություններից խուսափում, 

որոնք կարող են վարկաբեկել տվյալ մասնագիտությունը։ 

... 

Շահերի բախում 

... 

Վարքագծի հետ կապված հակասությունների լուծում 

... 

(100.23 և 100.24 պարբերությունները պետք է փոխարինվեն հետևյալ՝ ավելի ամփոփ 

խմբագրությամբ) 

100.23 Եթե կարևոր հակասությունը չի լուծվում,  պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է 

մասնագիտական խորհուրդ հայցել համապատասխան մասնագիտական մարմնից կամ 

իրավաբանական խորհրդատուներից: Սովորաբար պրոֆեսիոնալ հաշվապահը ի վիճակի է 

ստանալ ցուցումներ և խորհրդատվություն վարքագծին վերաբերող հարցերի մասին` 

չխախտելով գաղտնիության սկզբունքը, եթե խնդիրը քննարկվում է համապատասխան 

մարմնի հետ առանց անուններ բացահայտելու կամ համապատասխան իրավական 

պաշտպանության ներքո:  

100.24 Բոլոր հնարավոր տարբերակները սպառելուց հետո, եթե վարքագծի հետ կապված 

հակասությունները չեն հարթվում, պրոֆեսիոնալ հաշվապահը, եթե օրենսդրությամբ չի 

արգելվում, պետք է դադարեցնի իր բոլոր առնչությունները հակասությունը ստեղծող 

խնդրին:  Պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է որոշի, թե արդյոք տվալ հանգամանքներում 

ավելի նպատակահարմար կլինի դուրս գալ առաջադրանքի խմբից  կամ կոնկրետ 

հանձնարարությունից, թե ընդհանրապես հրաժարվել առաջադրանքից, ֆիրմայից 

ընկերությունից կամ գործատու կազմակերպությունից: 

(Պարբերություն 100.26–ն ավելացվում է 100.25-րդ պարբերությունից հետո)։ 
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100.26 Որոշ դեպքերում, կառավարման բոլոր լիազոր անձինք ներգրավված են լինում 

կազմակերպության ղեկավարման մեջ, օրինակ, փոքր բիզնեսում, երբ մեկ սեփականատերը 

ներգրավված է կազմակերպության ղեկավարման մեջ և որևէ այլ կառավարող մարմին 

գոյություն չունի։ Այսպիսի դեպքերում, եթե հարցերը քննարկվում են այն անձի (անձանց) 

հետ, ով (ովքեր) ունի (ունեն) ղեկավարելու պատասխանատվություն և այն անձի (անձանց) 

հետ, ով (ովքեր) ունի (ունեն)  նաև կառավարման լիազոր մարմնի պատասխանատվություն, 

ապա անհրաժեշտություն չկա, որ հարցերը կրկին քննարկվեն ղեկավարման 

պատասխանատվություն ունեցող միևնույն անձի (անձանց) հետ: Այս դեպքում,  

պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կամ ընկերությունը պետք է բավարարվի այն 

տեղեկատվությամբ, որ ղեկավարման պատասխանատվություն կրող անձը (անձինք) 

ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ հաշվապահին կամ ընկերությանը, որը քպրոֆեսիոնալ 

հաշվապահը կամ ընկերությունն այլապես կտեղեկանար կառավարման լիազոր անձի 

պատասխանատվություն ունեցող անձանց առկայության դեպքում։ 
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ԲԱԺԻՆ 140 

Գաղտնիություն 

140.7 պարբերությունը պետք է փոփոխել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

140.7 Որպես հիմնարար սկզբունք, գաղտնիությունը ծառայում է հանրային շահին, քանի որ 

այն հեշտացնում է պրոֆեսիոնալ հաշվապահի պատվիրատուից կամ գործատու 

կազմակերպությունից դեպի պրոֆեսիոնալ հաշվապահ տեղեկատվության ազատ հոսքը։ 

Այդուհանդերձ, ստորև թվարկվում են բոլոր այն դեպքերը, երբ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է կամ նրանից կարող է պահանջվել բացահայտել գաղտնի տեղեկատվությունը, կամ 

երբ նման բացահայտումը կարող է լինել տեղին՝ 

(ա) բացահայտումը թույլ է տրվում օրենքով և պատվիրատուի, կամ գործատուի կողմից, 

(բ)  բացահայտումը պահանջվում է օրենքով, օրինակ` 

(iii). դատական ընթացակարգերի ժամանակ փաստաթղթերի կամ այլ վկայության 

տրամադրում կամ 

(iv). հայտնաբերված իրավական խախտումների մասին համապատասխան մարմիններին 

տեղեկացում, և 

(գ) Գոյություն ունի մասնագիտական իրավունք կամ պարտականություն 

տեղեկատվությունը բացահայտելու մասին (եթե դա օրենքով արգելված չէ), որպեսզի` 

(v). ապահովվի որակյալ վերանայում անդամ կազմակերպության կամ մասնագիտական 

մարմնի կողմից,  

(vi). հնարավոր լինի պատասխանել անդամ կազմակերպության կամ կարգավորող 

մարմնի կողմից արված հարցմանը կամ հետաքննությանը,  

(vii). դատական ընթացակարգերի ժամանակ պաշտպանվի պրոֆեսիոնալ հաշվապահի 

մասնագիտական շահը,  

(viii). բավարարվեն տեխնիկական և մասնագիտական ստանդարտները, ներառյալ՝ 

վարքագծի նկատմամբ կիրառվող պահանջները։ 
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ԲԱԺԻՆ 150 

Մասնագիտական վարքագիծ 

150.1 պարբերությունը պետք է փոփոխել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

150.1 Ըստ մասնագիտական վարքագծի սկզբունքի` պրոֆեսիոնալ հաշվապահները 

պարտավոր են գործել համաձայն համապատասխան օրենքների և կանոնակարգերի ու զերծ 

մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք պրոֆեսիոնալ հաշվապահը գիտի կամ պետք է 

իմանա, որ այդպիսի գործողությունները կարող են վարկաբեկել մասնագիտությունը: Սրա 

տակ ենթադրվում են այնպիսի գործողություններ, որոնց դեպքում ցանկացած խելամիտ և 

իրազեկ երրորդ կողմ, հաշվի առնելով պրոֆեսիոնալ հաշվապահի մոտ այդ պահին եղած 

առկա կոնկրետ փաստերը և հանգամանքները, կեզրակացնի, որ դրանք բացասաբար են 

ազդում հաշվապահի մասնագիտության բարի համբավի վրա։ 
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ԲԱԺԻՆ 210 

Մասնագիտական նշանակում 

210.1 Նախքան նոր հաճախորդի հետ հարաբերությունների հաստատումը, հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է քննարկի այդ 

հաստատման պատճառով հիմնարար սկզբունքների հանդեպ հնարավոր վտանգների 

առաջացման խնդիրը: Մասնագիտական վարքի կամ ազնվության հանդեպ պոտենցիալ 

վտանգ կարող է ծագել, օրինակ, հաճախորդի հետ կապված որոշ կասկածելի 

(սեփականատերերին, մենեջմենտին, գործունեության տեսակներին վերաբերող) խնդիրների 

պատճառով։ Նշվածը ներառում է, օրինակ,  հաճախորդի ներգրավվածությունը անօրինական 

գործունեությունում (ինչպես օրինակ՝ փողերի լվացում), անազնվություն, ֆինանսական 

հաշվետվողականության խնդրահարույց գործելակերպ կամ էթիկային ոչ հարիր  վարքագիծ։ 

 

210.2 Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

գնահատի ցանկացած ծագած վտանգի լրջությունը և, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է 

կիրառի նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի այդ վտանգները վերացվեն կամ հասցվեն 

ընդունելի մակարդակի: Համապատասխան նախազգուշական միջոցների թվում կարելի է 

նշել՝ 

 

 Հաճախորդի  (պատվիրատու ձեռնարկության) ավելի խոր ուսումնասիրությունը, նրա 

սեփականատերերի, մենեջերների կամ կառավարման և տնտեսական 

գործունեության համար պատասխանատու այլ անձանց մասին տեղեկությունների 

հայթայթումը,  

 

 կորպորատիվ կառավարումը և ներքին վերահսկողությունը բարելավելու գծով 

հաճախորդի պարտավորությունների ապահովումը։ 

 

210.3 Եթե հնարավոր չէ այդ վտանգները վերացնել կամ հասցնել մինչև ընդունելի 

մակարդակի, ապա հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է մերժի հաճախորդի հետ հարաբերությունների հաստատումը։ 

 

210.4 Հիմնարար սկզբունքներին համապատասխանության պոտենցիալ վտանգները 

կարող են առաջանալ առաջադրանքի ընդունումից հետո, որոնք կարող էին պատճառ 

հանդիսանալ, որ պրոֆեսիոնալ հաշվապահը հրաժարվեր առաջադրանքի իրականացումից, 

եթե այդ տեղեկատվությունը հասանելի լիներ վերջինիս ավելի վաղ։ Հետևաբար, 

հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

պարբերաբար վերանայի միևնույն հաճախորդի մոտ առաջադրանքի կրկին 

իրականացումից։ Օրինակ, հիմնարար սկզբունքներին համապատասխանության վտանգը 

կարող է առաջանալ հաճախորդի էթիկային ոչ հարիր վարքագծի արդյունքում, ինչպես 

օրինակ, ղեկավարության կողմից ոչ ազնիվ եկամուտների ստացում կամ հաշվապահական 

հաշվեկշռի ոչ ճշմարիտ գնահատումների կատարում։ Եթե հանրային ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը հատկորոշում է, որ առկա է հիմնարար 
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սկզբունքներին համապատասխանության վտանգ, ապա վերջինս պետք է գնահատի այդ 

վտանգի նշանակալիությունը և, անհրաժեշտության դեպքում, կիրառի նախազգուշական 

միջոցներ այդ վտանգը վերացնելու կամ ընդունելի մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ։ 

Եթե հնարավոր չէ վտանգը նվազեցնել ընդունելի մակարդակի, հանրային ծառայություններ 

մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է դիտարկի հաճախորդի հետ 

հարաբերությունների դադարումը, եթե այդ դադարումը արգելված չէ օրենքով։ 

(210.6-ից մինչև 210.9 պարագրաֆները փոխվում են՝ դառնալով 210.5-ից 210.8 

պարագրաֆներ)։ 

(210.10 և 210.11 պարագրաֆները պետք է փոխարինվեն 210.9 պարագրաֆի՝ հետևյալ կերպ)՝ 

210.9 Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը պետք է 

գնահատի ծագած վտանգների նշանակալիությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում պետք է 

կիրառվեն նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի այդ վտանգները վերացվեն կամ հասցվեն 

ընդունելի մակարդակի: Այդ նախազգուշական միջոցների թվում կարելի է նշել՝ 

 մրցույթի հրավերի պատասխանի մեջ նշում կատարել այն մասին, որ առաջարկն 

ընդունելուց առաջ հանդիպում պահանջվի գործող կամ նախորդ հաշվապահի հետ, 

որպեսզի պարզվի, թե արդյոք գոյություն ունեն մասնագիտական կամ այլ պատճառներ, 

որպեսզի այդ նշանակումը չընդունվի, 

 նախկին հաշվապահին ուղղված խնդրանքը` տրամադրել իր ունեցած 

տեղեկատվությունը ցանկացած փաստի կամ հանգամանքի շուրջ, որից, նախկինում 

գործող հաշվապահի կարծիքով, առաջարկվող հաշվապահը պետք է տեղյակ լինի 

նախքան առաջադրանքը ստանձնելը կամ մերժելը։ Օրինակ՝ առաջադրանքի 

փոփոխության ակնհայտ պատճառները կարող են ամբողջովին չարտացոլել փաստերը 

և կարող են ցույց տալ անհամաձայնություններ նախկին հաշվապահի հետ, ինչը կարող 

է  ազդել առաջադրանքն ընդունելու որոշման վրա, կամ 

 անհրաժեշտ տեղեկատվության հայթայթումը այլ աղբյուրներից 

(210.12 պարագրաֆը վերափոխվելու է՝ դառնալով 210.11 պարագրաֆ) 

(210.13 և 210.14 պարագրաֆները պետք է փոխարինվեն 210.12 և 210.13 պարագրաֆներով՝ 

հետևյալ կերպ)՝ 

210. 12 Գործող կամ նախկին հաշվապահը պետք է պահպանի գաղտնիությունը: Թե մինչև որ 

աստիճան հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահը կարող է և 

պարտավոր է առաջարկված հաշվապահի հետ քննարկել իր հաճախորդի գործերը, կախված 

է ստանձնած առաջադրանքի բնույթից, ինչպես նաև հետևյալից` 

ա) այդպես գործելու համար ստացված  հաճախորդի թույլտվությունից կամ 
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բ) նման հաղորդակցության և բացահայտումներին առնչվող օրենսդրական և բարոյական 

պահանջներից, որոնք իրավական տարբեր համակարգերի դեպքում կարող են տարբեր 

լինել: 

Հանգամանքները, որոնց դեպքերում տեղին կլինի բացահայտել գաղտնի 

տեղեկատվությունը, նկարագրված են սույն Վարքագրքի Մաս Ա -ի Բաժին 140 – ում։ 

210.13 Հանրությանը ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահին, նախքան  

գործող կամ նախկին հաշվապահի հետ քննարկումները սկսելը, սովորաբար անհրաժեշտ է 

լինում ստանալ հաճախորդի թույլտվությունը, ցանկալի է գրավոր ձևով: Այդ 

թույլտվությունից հետո գործող կամ նախկին հաշվապահը պետք է գործի այդ պահանջին 

առնչվող իրավական և այլ նորմերին համապատասխան: Գործող կամ նախկին հաշվապահը 

տեղեկատվություն պետք է տրամադրի ազնիվ և ոչ երկիմաստ ձևով: Եթե առաջարկվող 

հաշվապահը չի կարող հաղորդակցվել գործող հաշվապահի հետ, ապա առաջարկվող 

հաշվապահը ցանկացած հնարավոր վտանգի մասին տեղեկատվությունը պետք ձգտի ձեռք 

բերել այլ ձևերով, ինչպես, օրինակ, երրորդ կողմերին հարցում անելու միջոցով կամ 

հետաքննելով ավագ մենեջերների կամ լիազոր անձանց անցյալ գործունեությունը։ 

(210.13 պարագրաֆից հետո ավելացվելու է 210.14 պարագրաֆը)։ 

210.14 Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի դեպքում պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է խնդրի նախկին հաշվապահին տրամադրել իրեն հայտնի ամբողջ հայտնի 

տեղեկատվությունը՝ կապված այն փաստերի կամ այլ տեղեկատվության հետ, որի մասին, 

նախկին հաշվապահի կարծիքով, անհրաժեշտ է, որ տեղեկանա առաջարկվող հաշվապահը՝ 

նախքան առաջադրանքի ընդունման հետ կապված որոշում կայացնելը։ Բացի այն 

հանգամանքներից, որոնք ներառում են հատկորոշված կամ կասկածելի 

անհամապատասխանություն օրենսդրությանը, ինչպես սահմանված է 225.31 

պարագրաֆում՝ 

ա) Եթե հաճախորդը համաձայնում է , որ նախկին հաշվապահը բացահայտի այդպիսի 

փաստեր կամ այլ տեղեկատվություն, ապա նախկին հաշվապահը պետք է այդ 

տեղեկատվությունը ներկայացնի ճշմարիտ և ոչ երկիմաստ տեսքով, 

բ) Եթե հաճախորդը չի կարողանում կամ հրաժարվում է  նախկին հաշվապահին 

թույլտվություն տրամադրել՝ քննարկելու հաճախորդի գործերը առաջարկվող հաշվապահի 

հետ, ապա նախկին հաշվապահը պետք է բացահայտի այս փաստը առաջարկվող 

հաշվապահին, ով պետք է մանրամասն դիտարկի նման վերաբերմունքը կամ մերժումը՝ 

նախքան առաջադրանքի ընդունման հետ կապված որոշում կայացնելը։ 
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ԲԱԺԻՆ 270 

Հաճախորդի (պատվիրատուի ) ակտիվների պահառություն 

.... 

(270.3-րդ պարագրաֆը ներկայացված է նոր խմբագրությամբ) 

270.3 Որպես հաճախորդի և  առաջադրանքի ընդունման նմանատիպ ծառայությունների մի 

մաս, որը կարող է ներառել հաճախորդի ակտիվների պահառության համար` հանրությանը 

ծառայություններ մատուցող պրոֆեսիոնալ հաշվապահները պետք է տեղեկություններ 

հավաքեն այդպիսի ակտիվների ծագման աղբյուրների մասին և հաշվի առնեն իրենց 

իրավական և կանոնակարգային պարտականությունները: Օրինակ,  Օրինակ, կարող է 

պարզվել, որ ակտիվները ստացվել են անօրինական գործողություններից, ինչպիսին փողի 

լվացումն է, ուստի կառաջանա ակտիվների հետ կապված հիմնարար սկզբունքներին 

սպառնացող պոտենցիալ վտանգ։ Նման իրավիճակներում,  պրոֆեսիոնալ հաշվապահը 

պետք է համապատասխանի 225-րդ բաժնի դրույթներին։ 

Ուժի մեջ մտնելը 

Նշված փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում 2017 թվականի հուլիսի 15-ից։ Վաղաժամ 

ընդունումը թույլատրվում է։ 
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