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ՔԱՂՎԱԾՔ 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» 
հասարակական կազմակերպության որակավորման հանձնաժողովի 2023թ. 

հունվարի 25-ի նիստի թիվ 4/23 արձանագրությունից 

․․․ 

Անցկացված զրույցների, փաստաթղթերի ուսումնասիրության և քննարկումների հիման վրա և 
առաջնորդվելով Պալատի խորհրդի 17.02.2021թ. թիվ 9-Լ որոշմամբ` Հանձնաժողովը 
քվեարկությամբ միաձայն (կողմ՝ 6, դեմ՝ չկա, ձեռնպահ՝ չկա) որոշեց.  

2.1. Առաջարկել Պալատի խորհրդին` Հասմիկ Եղիայի Ստամբոլյանին տալ փորձագետ 
հաշվապահի որակավորում: 

2.2. Առաջարկել Պալատի խորհրդին` Անահիտ Սարիբեկի Վարդանյանին տալ փորձագետ 
հաշվապահի որակավորում: 

2.3. Առաջարկել Պալատի խորհրդին` Հերմինե Արտակի Թովմասյանին տալ փորձագետ 
հաշվապահի որակավորում: 

2.4. Առաջարկել Պալատի խորհրդին` Հասմիկ Ժիրայրի Կարապետյանին տալ փորձագետ 
հաշվապահի որակավորում: 

2.5. Առաջարկել Պալատի խորհրդին` Հասմիկ Ժիրայրի Կարապետյանին աուդիտորի 
որակավորում տալը մերժել, քանի որ աուդիտորական ծառայությանը իրականացմանը 
վերաբերող նրա աշխատանքային փորձը բավարար չէ, այսինքն բավականաչափ 
ինտենսիվ չէ (ոչ ընգրկող բնագավառների, ոչ էլ խորության առումով), ինչը պահանջվում 
է «Աուդիտորի և փորձագետ հաշվապահի որակավորում ստանալու համար անհրաժեշտ 
աշխատանքային փորձին վերաբերող պահանջների» (Պալատի խորհրդի 17.02.2021 թ․ 
թիվ 9-լ որոշման Հավելված 2) 2.4 կետով և «Մասնագիտական փորձառության 
պահանջներ» /Practical Experience Requirements/ թիվ 5 միջազգային կրթական 
ստանդարտով (IES 5), որպեսզի հնարավորություն ընձեռի որակավորվող անձին ձեռք 
բերելու մասնագիտական գիտելիքներ, մասնագիտական հմտություններ, 
մասնագիտական արժեքներ և վերաբերմունք (դիրքորոշում), որոնք անհրաժեշտ են 
մասնագիտական կոմպետենտությամբ որակավորված աուդիտորի աշխատանքային 
պարտականությունները կատարելու համար։ Աուդիտորական ծառայությանը 
իրականացմանը վերաբերող մասնագիտական փորձի անբավարարությունը վկայվում է 
ինչպես դիմումատուի հետ անցկացված հարցազրույցից, այնպես էլ նրա կողմից լրացված 
Մասնագիտական աշխատանքային փորձի գնահատման հարցաթերթից (Կարգի 1.6 
հավելված), որտեղ Աուդիտին վերաբերող փորձառության թվով ութ տարրերից (24-31 
տարրեր) միայն մեկում (տարր 28) է նշում կատարված։ 

2.6. Առաջարկել Պալատի խորհրդին` Ելենա Վարդանի Սարգսյանին աուդիտորի 
որակավորում տալը մերժել, քանի որ աուդիտորական ծառայությանը իրականացմանը 
վերաբերող նրա աշխատանքային փորձը բավարար չէ, այսինքն բավականաչափ 
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ՔԱՂՎԱԾՔ «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության 
որակավորման հանձնաժողովի 2023 թ. հունվարի 25-ի նիստի թիվ 4/23 արձանագրությունից  Էջ 2՝ 2-ից 

ինտենսիվ չէ (ոչ ընգրկող բնագավառների, ոչ էլ խորության առումով), ինչը պահանջվում 
է «Աուդիտորի և փորձագետ հաշվապահի որակավորում ստանալու համար անհրաժեշտ 
աշխատանքային փորձին վերաբերող պահանջների» (Պալատի խորհրդի 17.02.2021 թ․ 
թիվ 9-լ որոշման Հավելված 2) 2.4 կետով և «Մասնագիտական փորձառության 
պահանջներ» /Practical Experience Requirements/ թիվ 5 միջազգային կրթական 
ստանդարտով (IES 5), որպեսզի հնարավորություն ընձեռի որակավորվող անձին ձեռք 
բերելու մասնագիտական գիտելիքներ, մասնագիտական հմտություններ, 
մասնագիտական արժեքներ և վերաբերմունք (դիրքորոշում), որոնք անհրաժեշտ են 
մասնագիտական կոմպետենտությամբ որակավորված աուդիտորի աշխատանքային 
պարտականությունները կատարելու համար։ Աուդիտորական ծառայությանը 
իրականացմանը վերաբերող մասնագիտական փորձի անբավարարությունը պարզ 
դարձավ դիմումատուի հետ անցկացված հարցազրույցից, որի ընթացքում 
հանձնաժողովի անդամների հարցերին ի պատասխան նա նշեց, որ աուդիտի ոլորտում 
նրա աշխատանքային փորձը հիմնականում սահմանափակվում է դեբիտորների և 
կրեդիտորների մնացորդների ստուգմամբ ոչ առևտրային կազմակերպություններում, 
նաև ինչ որ չափով պաշարների մնացորդների գույքագրմանը մասնակցությամբ։ 

 

Հանձնաժողովի նախագահ`  Ա. Հարությունյան 

Քարտուղար` Գ. Ատուրյան 


