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հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը: Ակնկալվում է,
որ տարեկան հաշվետվությունը մեզ հասանելի կլինի սույն աուդիտորական եզրակացության
ամսաթվից հետո:
Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր կարծիքը չի տարածվում այլ
տեղեկատվության վրա, և մենք դրանց վերաբերյալ որևէ ձևի հավաստիացման
եզրակացություն չենք արտահայտելու:
Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի հետ կապված մեր պարտավորությունն է
ծանոթանալ վերը նշված այլ տեղեկատվությանը, երբ այն հասանելի լինի մեզ՝ որոշելու համար,
թե արդյոք առկա են էական անհամապատասխանություններ այլ տեղեկատվության և
ֆինանսական հաշվետվությունների կամ աուդիտի ընթացքում ձեռք բերված մեր գիտելիքների
միջև, կամ արդյոք այլ տեղեկատվությունը պարունակում է այլ էական խեղաթյուրումներ:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց
պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար
Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համաձայն ֆինանսական
հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին
հսկողության համար, որն ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է խարդախության կամ սխալի
հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների
պատրաստումն ապահովելու համար:
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է
Բանկի՝ անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու համար, համապատասխան
դեպքերում անընդհատության հետ կապված հարցերը բացահայտելու և Բանկի գործունեության
անընդհատության ենթադրության հիման վրա հաշվետվությունները պատրաստելու համար,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է լուծարել Բանկը, ընդհատել
դրա գործունեությունը կամ, երբ չունի այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այլընտրանք։
Կառավարման օղակներում գտնվող անձիք պատասխանատու են Բանկի ֆինանսական
հաշվետվողականնության գործընթացի վերահսկման համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի
համար
Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական
հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ
դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել
մեր կարծիքը ներառող աուդիտորական եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր
մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան
իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է:
Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և
համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին
վերցրած կազդեն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա
կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:
Որպես ԱՄՍ-ներին համապատասխան աուդիտի մաս, աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում
ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն:
Ի լրումն՝
Որոշակիացնում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական
հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք
աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք
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բերում աուդիտորակ
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ան ապացույցներ, որոն
նք բավարար
ր ու համապատասխան հիմք են
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հանդիսա
անում մեր կա
արծիքի համ
մար: Խարդա
ախության պատճառով
պ
խեղաթյո
ուրման չհայտ
տնաբերման
ն ռիսկն ավե
ելի բարձր է, քան սխալի
ի հետևանքո
ով էական
խեղաթյո
ուրման չհայտ
տնաբերման
ն ռիսկը, քան
նի որ խարդ
դախությունը
ը կարող է նե
երառել
հանցավո
որ համաձայյնություն, զե
եղծարարութ
թյուն, միտում
մնավոր բաց
ցթողումներ,, սխալ
ներկայացումներ կամ ներքին հս
սկողության չչարաշահում
մ:
ք բերում պա
ատկերացում
մ աուդիտին վերաբերող ներքին հսկ
կողության մասին՝ տվյալ
Ձեռք ենք
հանգամա
անքներին համապատա
ասխան աուդ
դիտորական ընթացակա
արգեր նախա
ագծելու, այլ ոչ թե
Բանկի ներքին հսկող
ղության արդ
դյունավետո
ության վերա
աբերյալ կարծիք արտահ
հայտելու համար:
Գնահատ
տում ենք հաշշվապահական հաշվառ
ռման կիրառված քաղաք
քականությա
ան տեղին լին
նելը,
ինչպես նաև
ն
ղեկավա
արության կո
ողմից կատա
արած հաշվա
ապահական հաշվառման
գնահատ
տումների և համապատա
հ
ասխան բացա
ահայտումնե
երի ողջամտ
տությունը:
Եզրահան
նգումներ են
նք կատարոււմ ղեկավարության կողմ
մից հաշվապ
պահական հաշվառման
և, հիմնվելով ձեռք բերվ
անընդհա
ատության հի
իմունքի կիրառման տեղ
ղին լինելու վերաբերյալ
վ
ված
աուդիտո
որական ապացույցների վրա, գնահա
ատում ենք՝ արդյոք առկ
կա է դեպքերի կամ
հանգամա
անքների հետ կապված էական անո
որոշություն, որը կարող է նշանակա
ալի կասկած
հարուցելլ Բանկի անը
ընդհատ գոր
րծելու կարողության վեր
րաբերյալ: Եթե մենք եզր
րահանգում ենք,
որ առկա է էական անորոշությու
ա
ւն, ապա մեզ
զանից պահա
անջվում է աուդիտորի
ա
եզրակաց
ցությունում ուշադրությո
ո
ւն հրավիրել ֆինանսակ
կան հաշվետ
տվություններ
րի
ւմներին, կա
համապա
ատասխան բացահայտո
բ
ամ, եթե այդպ
պիսի բացահայտումներ
րը բավարար
ր չեն,
ձևափոխել մեր կարծ
ծիքը: Մեր եզ
զրահանգում
մները հիմնվ
ված են մինչչև մեր եզրակացության
վը ձեռք բեր
րված աուդիտ
տորական ապացույցներ
ա
րի վրա: Այնուամենայնի
իվ, ապագա
ամսաթիվ
դեպքերը
ը կամ իրավի
իճակները կարող են ստ
տիպել Բանկին դադարեց
ցնել անընդհ
հատության
հիմունքի
ի կիրառումը:
Գնահատ
տում ենք ֆին
նանսական հաշվետվութ
թյունների ըն
նդհանուր նե
երկայացումը
ը, կառուցվա
ածքը
և բովանդ
դակությունը
ը, ներառյալ բացահայտումները, ինչչպես նաև ֆինանսական
ֆ
ն
հաշվետվ
վությունների
ի հիմքում ըն
նկած գործա
արքների ու դեպքերի
դ
ճշմ
մարիտ ներկ
կայացումը:
Կառավա
արման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ
ա հարցերի, հաղորդակց
ցում ենք
աուդիտո
որական առա
աջադրանքի
ի պլանավորված շրջանա
ակի և ժամկետների, ինչպես նաև
աուդիտի
ի ընթացքում
մ հայտնաբե
երված նշանա
ակալի հարց
ցերի, ներառ
ռյալ ներքին հսկողությա
անը
վերաբերող նշանակա
ալի թերությունների մաս
սին:

Արմեն Հո
ովհաննիսյա
ան
Փ
«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի
րեն
տնօր
Առաջադրանքի պատ
տասխանատ
տու
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