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Crowe & ASATRYANS LLC 
(Crowe Armenia)

Smart decisions for multinational                
clients working across borders

Mandatory Audit in 
Armenia

Պարտադիր աուդիտը
Հայաստանում

Քրոու ընդ Ասատրյանս ՍՊԸ 
(Քրոու Արմենիա)
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• RA law on “Accounting” (New changes dated 
on 4 December 2019)

• RA law on “Foundations”

• RA law on “Non-profit organizations”

• RA law on “Gambling and Casinos”

• RA law on “Credit Organisations”

• RA law on “Investment Funds”

• RA law on “Payment systems and payment 
organisations”

• RA law on “The Central Bank”

• RA law on “Banks”

• RA law on “Insurance Company’s”

• Other regulations

The main changes in the Audit industry concern
the changes in RA law on “Accounting”, which is
presented below.
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Օրենքներ և կարգավորումներLaws and Regulations

• ՀՀ օրենքը «Հաշվապահական
հաշվառման մասին» (2019թ. 
դեկտեմբերի 4-ին ընդունված նոր
օրենսդրական փոփոխություններ)

• ՀՀ օրենքը «Հիմնադրամների

մասին»

• ՀՀ օրենքը «Շահումով խաղերի, 

ինտերնետ շահումով խաղերի և 

խաղատների»

• ՀՀ օրենքը «Վարկային

կազմակերպությունների մասին»

• ՀՀ օրենքը «Ներդրումային

ֆոնդերի մասին»

• ՀՀ օրենքը «Վճարահաշվարկային

համակարգերի և  

կազմակերպությունների մասին»

• ՀՀ օրենքը «Կենտրոնական բանկի

մասին»

• ՀՀ օրենքը «Բանկերի մասին»

• ՀՀ օրենքը «Ապահովագրական

ընկերությունների մասին»

• Այլ կարգավորումներ

Աուդիտի ոլորտի հիմնական 
փոփոխությունները վերաբերում են 
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» 
ՀՀ օրենքում կատարված
փոփոխություններին, որոնք 
ներկայացված են ստորև:
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Large 
Organisations

Outstanding
amount of Total
Assets > AMD 10
billion

Annual Revenue >
AMD 20 billion

Average number of
employees (by RA
state Statistic) > 250

Medium 
Organisations

Outstanding
amount of Total
Assets > AMD 2
billion

Annual Revenue >
AMD 4 billion

Average number of
employees (by RA
state Statistic) > 100

Small 
Organisations

Outstanding
amount of Total
Assets > AMD 0.175
billion

Annual Revenue >
AMD 0.35 billion

Average number of
employees (by RA
state Statistic) > 10

Micro 
Organisations

Outstanding
amount of Total
Assets < AMD 0.175
billion

Annual Revenue <
AMD 0.35 billion

Average number of
employees (by RA
state Statistic) < 10

Խոշոր
կազմակեր-

պություններ

Տարեվերջի դրությամբ
ընդհանուր ակտիվների
գումար > 10 միլիարդ ՀՀ
դրամ

Տարեկան հասույթ > 20
միլիարդ ՀՀ դրամ

Աշխատակիցների միջին
տարեկան թիվ (ըստ ՀՀ
Վիճ. կոմիտե սահմ.
հաշվարկի) > 250

Միջին
կազմակեր-

պություններ

Տարեվերջի դրությամբ
ընդհանուր ակտիվների
գումար > 2 միլիարդ ՀՀ
դրամ

Տարեկան հասույթ > 4
միլիարդ ՀՀ դրամ

Աշխատակիցների
միջին տարեկան թիվ
(ըստ ՀՀ Վիճ. կոմիտե
սահմ. հաշվարկի) > 100

Փոքր
կազմակեր-

պություններ

Տարեվերջի դրությամբ
ընդհանուր ակտիվների
գումար > 0.175 միլիարդ
ՀՀ դրամ

Տարեկան հասույթ >
0.35 միլիարդ ՀՀ դրամ

Աշխատակիցների
միջին տարեկան թիվ
(ըստ ՀՀ Վիճ. կոմիտե
սահմ. հաշվարկի) > 10

Միկրո
կազմակեր-

պություններ

Տարեվերջի դրությամբ
ընդհանուր ակտիվների
գումար < 0.175 միլիարդ
ՀՀ դրամ

Տարեկան հասույթ < 0.35
միլիարդ ՀՀ դրամ

Աշխատակիցների միջին
տարեկան թիվ (ըստ ՀՀ
Վիճ. կոմիտե սահմ.
հաշվարկի) < 10
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Large organisations

Medium organisations

Public Interest organisations (PI)

The Group which Parent organisation is a Large organisation 
or PI organisation

The Group which Parent organisation is a Medium 
organisation

Mandatory audit organisations

Types of Public Interest organisations (PI):
• Banks
• Insurance organisations
• Reinsurance organisations
• Credit Organisations
• Payment system organisations
• Investment Funds
• Pension Funds
• The Organisations under the regulated market operator (“Armenia Securities 

Exchange” (AMX) OJSC)
• Central depository
• etc.
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Խոշոր կազմակերպություններ

Միջին կազմակերպություններ

Հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող
կազմակերպություններ

Խումբ, որի մայր կազմակերպությունը Խոշոր
կազմակերպություն է կամ Հանրային հետաքրքրություն
ներկայացնող կազմակերպություն

Խումբ, որի մայր կազմակերպությունը Միջին
կազմակերպություն է 

Պարտադիր աուդիտի ենթակա
կազմակերպություններ

Հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպությանտեսակներն են.
• Բանկեր
• Ապահովագրական կազմակերպություններ
• Վերաապահովագրական կազմակերպություններ
• Վարկային կազմակերպություններ
• Վճարահաշվարկային և դրամական փոխանցումներ իրականացնող

կազմակերպություններ
• Ներդրումային կազմակերպություններ
• Կենսաթոշակային կազմակերպություններ
• Կարգավորող շուկայի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունները

(Հայաստանի ֆոնդային բորսա (AMX) ԲԲԸ)
• Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
• և այլն
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“Crowe & Asatryans” LLC (Crowe Armenia) is a firm 
offering Audit, Tax and Advisory services. We work 
closely with our clients, helping them to identify 
opportunities for development and strengthen: by 
creating values that would allow them to face the 
challenges and conquer new heights. Simultaneously, 
we help our clients to mitigate risks, prepare reliable 
and truthful statements by creating new values. “Crowe 
& Asatryans” LLC become a member of a global 
network of independent accounting firms Crowe 
Global.

Crowe Global is an international network of 
independent accounting firms. Founded in 1915 our 
network offers reliable and convenient access to 
quality services through member firms located around 
the world. Crowe Global, commonly referred to as 
Crowe, previously Crowe Horwath International, is a 
multinational professional services network. It is the 
8th largest such global accounting network in the world. 
The network consists of more than 220 firms with over 
42,000 employees in 130 countries.

We have high qualified specialists who have deep 
knowledge of auditing, tax and advisory. We believe in 
behaving ethically, safeguarding the environment and 
building positive links with the communities around us. 
We are experts in our field.

We are included in the shortlist of firms such 
international organizations as EBRD (The European 
Bank for Reconstruction and Development, ADB (The 
Asian Development Bank), EU, etc.

SERVICES
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AUDIT & ASSURANCEABOUT US

TAX

• Financial Statement Audit

- Audit of IFRS Financial Statements

- Audit of US GAAP Financial Statements

- Audit of UK GAAP Financial Statements

- Audit of other GAAP Financial 
Statements

- Statutory Audit

• Audit Related Services

- Review

- Due Diligence

- Compilation

• Tax Advisory

• Case Studies

• Tax Accounting

• Tax Optimization

• Profit Tax

• VAT

• Corporate tax / Profit tax

• Customs, Excise & International Trade

• Transfer Pricing

• Payroll Tax

• Tax research and survey

• Tax issues concerning to The Eurasian 
Economic Union (EEU)

• Double Taxation

• Other Tax Consulting

• AUDIT & ASSURANCE

• TAX

• ADVISORY

• OUTSOURCE ACCOUNTING
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OUTSOURCE ACCOUNTING

ADVISORY

• Preparation tax statements (monthly, 
quarterly and annual)

• Accounts recordkeeping

• Preparation financial statements in 
accordance IFRS, US GAAP, etc.

• Preparation Owners statements / or 
other statements for the shareholders

• Payroll calculation

• VAT

• Income tax

• Corporate tax

• Accounting and calculation of Cost of 
sales (COS)

• Tax calculation

• Management Advisory

• Supporting during tax inspection

• Other Accounting services

• Management Consulting

- Financial Management

- Budgeting

- Business Analysis

- Business Planning

- Ratio Analysis

• IFRS / US & UK GAAP Transformation

• Firm Registration

• Registration NPOs and Foundations

• Investment Consulting

• Risk Management

• Internal Audit

• Public Sector Internal Audit (PSIA)

• Feasibility Study

• Corporate Strategy Preparation

• Valuation services

• Public Relations and Communication

• Public Finance Management

• Institutional Development and Capacity 
Building

• Infrastructure Development

• Monitoring, Evaluation and Survey

• Legal Advisory

• Valuation services

- Share valuation

- Assets valuation

- Business valuation

• Monitoring, Evaluation and Survey

• HR & Recruiting services

• ISO Advisory and ISO Certification

• ISO 9001: Quality Management System

• ISO 14001: Environmental management 
system

• OHSAS 18001: Occupational Health and 
Safety Assessment System

• ISO 22000: Food Safety Management 
System

• ISO 27001: Information Security 
Management System

• HALAL: HALAL Certification is often 
used in reference to foods and drinks, 
i.e. foods that are permissible for 
Muslims. 



OUR NETOWRK

We are the 8th largest global accountancy network with
more than 200 firms located in major economic
centers throughout the world. Crowe has operations in
130 countries across 264 offices, this vast global
footprint allows us to consistently deliver high-quality
audits, both domestically and globally.

For over 100 years, Crowe has been making smart
decisions for multinational clients working across
borders.

The network has a total global workforce of 36,540
professionals and global revenues of US $4.3 billion.

The member firms of Crowe Global network are
leaders in their market—known for providing
impeccable service, exhibiting the highest quality
standards of operation and delivery and are serving as
valued corporate citizens in their business
communities. Our 35,000 people create a network of
business experts who all share a common commitment
to delivering technical and client service excellence.

Crowe’s leaders work with governments, regulatory
bodies and industry groups to shape the future of the
profession worldwide. Their exceptional knowledge of
business, local laws and customs provide lasting value
to clients undertaking international projects. Crowe
provides global reach on a personal scale. Firms are
focused on the future and the client experience,
working with clients to build something valuable,
substantial, and enduring. Close working relationships
are at the heart of our effective service delivery. At
Crowe, our professionals all share one commitment, to
deliver excellence.
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Professionals
in their fields

Titre de la présentation
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ASATRYANS LLC (Crowe Armenia)

“Sakharov” Business Center

48/1 Nalbandyan street, 5th floor

Yerevan, 0010, Armenia

Tel.:    +(374) 60 53 23 23

+(374) 99 54 33 88

E-mail: general@asatryans.com

www.crowe.com

www.asatryans.com




