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Մեր հաճախորդների հետ հարաբերություններ հաստատելիս
AN AUDIT_ի քաղաքականությունը խրախուսում է լինել
ուղղամիտ և անկախ բոլոր որոշումներում: 

Կանխակալությունը, կողմնակալությունը, շահերի բախումը
կամ այլ անձանց անպատեհ ազդեցությունը չպետք է ազդի
մեր օբյեկտիվության և մասնագիտական դատողության վրա:

Մեզ համար ոչ մի պատվիրատու առավել կարևոր չէ, քան AN

AUDIT-ի անկախությունը, ազնվությունը և համբավը:





• Արգելվում է գաղտնի տեղեկատվության
բացահայտումը ինչպես ընկերության
ներսում, այնպես էլ ընկերությունից
դուրս` առանց համապատասխան
իրավական կամ մասնագիտական
պարտականության կամ իրավունքի:

• Հաճախոդրների, ընկերության և մեր
անձնակազմի վերաբերյալ գաղտնի
տեղեկությունները չի կարելի
օգտագործել անձնական շահ կամ
առավելություն կամ երրորդ անձնաց
համար շահ կամ առավելություն
ապահովելու համար:
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Վարվեցողության կանոնների խախտման համար
պատասխանատվությունը

Յուրաքանչյուր ոք, ով խախտում է մեր վարվեցողության կանոնները, 
ենթարկվում է պատասխանատվության՝ ընդհուպ մինչև աշխատանքից
ազատում առանց պաշտոնի և դիրքի խտրականության: Աշխատակիցների
հետևյալ գործողությունները ենթակա են պատաասխանատվության
միջոցների կիրառման.
1. Օրենքների խախտումը կամ AN AUDIT-ի կանոնների խախտումը
2. Այլ անձանց դրդումը կամ խրախուսումը խախտել օրենքները կամ AN 

AUDIT-ի կանոնները
3. Օրենքների կամ AN AUDIT-ի կանոնների խախտման վերաբերյալ

ցանկացած փաստացի կամ կասկածելի փաստի վերաբերյալ
չզեկուցելը

4. Որևէ մտավախություն կամ հարց բարձրացնելու կամ զեկուցելու
համար այլ անձանց նկատմամբ վրեժխնդիր լինելը



Իսկ դու
տվե՞լ ես
քեզ այս
հարցերը

1. Արդյոք քո գործողությունները
չեն հակասում “ Էյ-Էն
Աուդիտ” ՓԲԸ-ի կանոններին

2. Արդյոք դու չես վարկաբերում
“ Էյ-Էն Աուդիտ” ՓԲԸ-ի
համբավը

3. Արդյոք քո քայլերն օրինական
են և համապատասխանում են
մասնագիտական
ստանդարտներին

4. Արդյոք դու ուրիշների
նկատմամբ վարվում ես
այնպես, ինչպես, որ դու
կցանկանայիր, որ քեզ հետ
վարվեին

5. Ինչպես քո քայլերը
կընդունվեն հասարակության
կողմից

6. Դու կարողանու՞մ ես
գիշերները հանգիստ քնել...




