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I

ფასს სტანდარტი მცირე და
საშუალო ბიზნესისთვის

დარელ სკოტი
ბუღალტრული აღრიცხვის

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს
(IASB) წევრი

არაოფიციალური თარგმანი
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შესავალი



3ბასსს/ფასს ფონდის მიზანი

• ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის
მსოფლიოს ინტეგრირებადი კაპიტალის ბაზრების
უზრუნველყოფა საერთო ენით

• ამ ამოცანის შესრულებისას გასათვალისწინებელია
შემდეგ მხარეთა საჭიროებები, ესენია:

• მცირე და საშუალო ბიზნესი; და

• განვითარებადი ქვეყნები. 



4ბასსს-ის სტანდარტების გამოყენება

• სრული ფასს სტანდარტები

• მათი შესრულება სავალდებულოა ან ნებადართულია საბირჟო
ვაჭრობაში მონაწილე ყველა ან ზოგიერთი კომპანიისთვის 139 

ქვეყანაში (შესწავლილი 150 ქვეყნიდან)*

• ფასს სტანდარტი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის

• გამოიცა 2009 წლის ივლისში

• 85 ქვეყანაში უკვე ნებადართულია ან სავალდებულოა მისი
გამოყენება და

• მისი დანერგვა განიხილება კიდევ 11 ქვეყანაში

* მონაცემები აღებულია ფასს ფონდის ქვეყნების პროფილების ანალიზიდან 2017 წლის 31 მარტის
მდგომარეობით
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მცირე და საშუალო
ბიზნესისთვის განკუთვნილი

ფასს-ის მიმოხილვა



6ფასს სტანდარტი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის

სანიმუშო ფინანსური ანგარიშგება მარტივი გახდა.

• +-250 გვერდი

• სტანდარტი გამარტივებულია, მაგრამ მომზადებულია
ფასს-ის საფუძველზე

• სრულიად დამოუკიდებელია

• შემუშავებულია სპეციალურად მცირე და საშუალო
ბიზნესისთვის

• აღიარებულია საერთაშორისო მასშტაბით

• ბოლო სტანდარტი გამოვიდა 2009 წლის ივლისში, ხოლო
ცვლილებები გამოქვეყნდა 2015 წლის მაისში
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განსხვავება სრული
ფასს-ისგან
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ვის შეუძლია მისი გამოყენება?

• ნებისმიერ სუბიექტს, რომელსაც არ აკისრია საჯარო
ანგარიშვალდებულება...

• რომლის ფასიანი ქაღალდები არ მონაწილეობს საბირჟო ვაჭრობაში

• რომელიც არ არის საფინანსო ინსტიტუტი

• ... და მოეთხოვება ან ირჩევს ზოგადი დანიშნულების
ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას (GPFS)



9ვისთვის არის სტანდარტი გამიზნული?

• სუბიექტებისთვის, რომლებიც არ არიან საჯარო
ანგარიშვალდებულების მქონე

• სუბიექტებისთვის, რომლებმაც უნდა შექმნან ზოგადი
დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების სისტემა (GPFS)

• საბოლოო არჩევანი არის საჯარო დაინტერესების საკითხი

• გადაწყვეტილებას იღებენ პარლამენტები და
მარეგულირებლები და არა ბასსს (IASB)

• კომპანიების შესახებ ადეკვატურ ფინანსურ
ინფორმაციას საჯარო სარგებელი მოაქვს
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როგორ განსხვავდება ის სრული ფასს
სტანდარტებისგან? 

• მორგებულია მცირე და საშუალო ბიზნესზე

• მომხმარებელს სჭირდება ინფორმაცია ფულადი ნაკადების, 

ლიკვიდურობის და გადახდისუნარიანობის შესახებ

• ხარჯები და მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობები

• გაცილებით მცირეა

• 250 გვერდი სრული ფასს-ის 3,000 გვერდთან შედარებით

• ორგანიზებულია თემატურად

• გამარტივებულია სრული ფასს-სტანდარტებიდან



11როგორ გავამარტივეთ?

• ზოგიერთი თემა ფასს სტანდარტებიდან ამოღებულია თუ
არარელევანტურია კერძო სუბიექტებისთვის

• სადაც შესაძლებელია ფასს-იდან გარკვეული ვარიანტების
არჩევა, ჩვეულებრივ მარტივი ვარიანტის არჩევა წარმოებს

• გამარტივებულია აღიარება და შეფასება

• შემცირებულია განმარტებითი შენიშვნები

• გამარტივებულია შედგენა



12განმარტებითი შენიშვნების გამარტივება

• განმარტებითი შენიშვნების მნიშვნელოვანი შეკვეცა:

• სრული ფასს სტანდარტები – 3,000-ზე მეტი საკითხი
განმარტებითი შენიშვნების ჩამონათვალში

• მსს ფასს სტანდარტი– დაახლოებით 300 განმარტებითი შენიშვნა

• შენარჩუნებულია: განმარტებითი შენიშვნები მოკლევადიანი ფულადი
ნაკადების, ლიკვიდურობის, გადახდისუნარიანობის, შეფასების
გაურკვევლობის, აღრიცხვის პოლიტიკის არჩევის შესახებ

• ამოღებულია: დანაწევრება, საჯარო კაპიტალის ბაზრის განმარტებითი
შენიშვნები
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რატომ უნდა მოისურვოს მცირე და საშუალო
ბიზნესმა მისი დანერგვა?

• კაპიტალთან გაუმჯობესებული წვდომა

• ეს არის უპირველესი პრობლემა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის

• გაუმჯობესებული შესადარისობა

• ანგარიშგების გაუმჯობესებული ხარისხი ეროვნული აღრიცხვის
არსებულ სტანდარტებთან შედარებით

• მსოფლიო ბანკის ROSC ანგარიშები

• ნაკლები ტვირთი იმ ქვეყნების სუბიექტებისთვის, სადაც ამჟამად
მოთხოვნილია სრული ფასს სტანდარტების ან სრული აღრიცხვის
საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების შესრულება
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რატომ უნდა მოისურვოს მცირე და საშუალო
ბიზნესმა მისი დანერგვა?

• სხვა სარგებელი:

• დანერგვასთან დაკავშირებული კითხვები და პასუხები
– მცირე და საშუალო ბიზნესის დანერგვის ჯგუფი

• სპეციალური ბიულეტენი მცირე და საშუალე ბიზნესისა
და აუდიტორებისთვის, რომლებიც იყენებენ ფასს
მცირე ბიზნესისთვის

• სახელმძღვანელოების ხელმისაწვდომობა

• პროგრამული უზრუნველყოფის ხელმისაწვდომობა

• ბასსს-ის ტრენინგის მასალები

• კომერციული ტრენინგის პროგრამები
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შეუძლია თუ არა მცირე და საშუალო
ბიზნესს მისი დანერგვის არჩევა?

• დამოკიდებულია ადგილობრივ კანონმდებლობაზე

• ზოგიერთ ქვეყანაში მოთხოვნილია კვალიფიციური სუბიექტებისთვის

• აშშ – დიახ. ბასსს ახლა სტანდარტების განმსაზღვრელი მეორე ორგანოა
(ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების საბჭოსთან (FASB) ერთად)

ამერიკის სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ინსტიტუტის (AICPA)

ეთიკის კოდექსის მიხედვით.

• სხვა ქვეყნებში დანერგვა „ავტომატურია“ (კანონით მოთხოვნილია „ფასს“)

• თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში ამჟამად მხოლოდ სრული ფასს-ი და
ადგილობრივი აღრიცხვის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები
(GAAP) შეიძლება იქნეს გამოყენებული. საჭიროა ადგილობრივი
კანონმდებლობის ან წესების შეცვლა რომ შესაძლებელი გახდეს ფასს-ის
დანერგვა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.
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რა უნდა იყოს აღნიშნული აუდიტის
ანგარიშში?

• მაგალითი:

“სამართლიანად ასახავს ფინანსურ მდგომარეობას,

საქმიანობის შედეგებს და ფულად ნაკადებს მცირე და
საშუალო ბიზნესისთვის შემუშავებული ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად”
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მხარდაჭერა დანერგვაში
ბასსს (IASB)

თარგმნა

• დასრულებული: ალბანურ, არაბულ, სომხურ, ბოსნიურ,

გამარტივებულ ჩინურ, ხორვატიულ, ჩეხურ, ფრანგულ, იტალიურ,

იაპონურ, ხმერულ, ლიტვურ, მაკედონიურ, მონგოლურ, პოლონურ,

პორტუგალიურ, რუმინულ, რუსულ, სერბულ, ესპანურ, ქართულ
თურქულ ენებზე

• მიმდინარეობს: უკრაინულ ენაზე
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ამოცანა

• მსს ფასს სტანდარტის საერთაშორისო დანერგვის
მხარდაჭერა და მისი დანერგვის მონიტორინგი

ძირითადი პასუხისმგებლობები

• არასავალდებულო მითითებების შემუშავება მცირე და
საშუალო ბიზნესის ფასს სტანდარტის შესახებ კითხვა-
პასუხის ფორმით

• რეკომენდაციების მომზადება IASB-ისთვის მცირე და
საშუალო ბიზნესის ფასს სტანდარტის ცვლილების
საჭიროებასთან დაკავშირებით

მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის განკუთვნილი
სტანდარტების დანერგვის ჯგუფი (SMEIG)
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• SMEIG შედგება არაუმეტეს 30 წევრისგან
– რომლებიც დანიშნულნი არიან 3 წლიანი

ხანგრძლივობის ორ-ორი ვადით

– ფართო გეოგრაფიული და ფუნქციონალური

გავრცელება

• 3 ვაკანსია, იმ შემთხვევაში თუ შესაფერისი კანდიდატები
არიან იდენტიფიცირებულნი მოგვიანებით

• დანიშვნების თანმიმდევრული თარიღები უწყვეტობის
უზრუნველსაყოფად

• 16 წევრი აკმაყოფილებს 2017 წლის ივნისში ხელმეორედ
დანიშვნის მოთხოვნებს

წევრობა



20კითხვა - პასუხი

• 7 კითხვა და პასუხი შემუშავდა 2015 წლის ცვლილებების
გამოცემამდე

• შემუშავებული კითხვები და პასუხები შესწავლილ იქნა
განხილვის პროცესში და შეტანილ იქნა გადამუშავებულ
სტანდარტში

• შემდეგ კითხვები და პასუხები ამოღებულ იქნა,
რამდენადაც აღარ იყო ისინი რელევანტური

• SMEIG ახლა განიხილავს რამდენიმე ახლად წამოჭრილ
თემას
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სტანდარტის სამომავლო
განხილვა
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წინადადება

• მომზადება იწყება ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ ბოლო
ყოვლისმომცველი მიმოხილვიდან ორი წლის შემდეგ

• მოიცავს ინფორმაციის მოთხოვნას და წინასწარ პროექტს

სავარაუდო შედეგი მიმდინარე ციკლში

• მიმოხილვა დაიწყება 2019 წლის იანვარში

• გათვალისწინებული იქნება:
– 2017 წლის ცვლილებების შედეგები

– პრობლემები ახალ გამოყენებასთან დაკავშირებით

– ახალი ფასს სტანდარტები

• ძალაში შევა 2022/2023 წელს

სტანდარტის სამომავლო განხილვა
ყოვლისმომცველი მიმოხილვა
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წინადადება

• ახალი და გადამუშავებული ფასს-ის განხილვა, რომელიც
ჯერ არ არის ძალაში შესული

• გადაუდებელი ცვლილებების განხილვა

• მოიცავს წინასწარ პროექტს (მაგრამ არა ინფორმაციის
მოთხოვნას)

შედეგი მიმდინარე ციკლში

• განიხილება საბჭოს მიერ 2016 წლის ბოლოს

• გამოტანილ იქნა დასკვნა შუალედური განხილვის
საჭიროების არარსებობის შესახებ

სტანდარტის სამომავლო განხილვა
შუალედური მიმოხილვა: ტექნიკური უზრუნველყოფა
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ჩვენ განვიხილავთ:

• ‘სავალდებულო“ ცვლილებას ყოველ 5-6 წელიწადში,

ასევე

• შუალედურ ცვლილებას მათ შორის

• განახლებებთან ერთად არა უმეტეს

ყოველ 3 წელიწადში

რაც ნიშნავს

• სტაბილურ პლატფორმას, რომელიც კვლავ რეაგირებს
ცვალებად გარემოზე

სტანდარტის სამომავლო განხილვა
სტაბილური პლატფორმა, მაგრამ ეფექტური



2525

გადასვლა
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ფინანსური ანგარიშგებების პირველი ნაკრები,

რომელშიც სუბიექტი „მკაფიო და შეუზღუდავ
განცხადს აკეთებს მსს ფასს-თან შესაბამისობის შესახებ“:

• “… მსს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად...“

მოქმედების სფერო
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• შეიძლება იყოს გადართვა:
– ეროვნული GAAP-დან

– სრული ფასს-იდან

– ან შესაძლოა არასდროს ჰქონია ადგილი წარსულში

ზოგადი დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგებების

გამოქვეყნებას

• გადასვლის თარიღი არის უახლოესი წარმოდგენილი

პერიოდის დასაწყისი

პირველად დანერგვის ტიპები
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• ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკის არჩევა თავდაპირველი დანერგვის
საანგარიშო პერიოდის ბოლოს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის
შემუშავებული ფასს-ის საფუძველზე:

– დავუშვათ 2012 წლის 31 დეკემბერი ამ პრეზენტაციისთვის

• მოამზადეთ მინიმუმ ორი წლის ფინანსური ანგარიშგებები აღნიშნული
პოლიტიკის გამოყენებით

– სავალდებულოა:  ფინანსური ანგარიშგებები 2012 და 2011 წლებისთვის

მსს ფასს-ის გამოყენებით

– არ არის საჭირო ბალანსის წარდგენა 1/1/11-ის მდგომარეობით

– არჩევითია: 2011 წელზე ადრინდელი პერიოდისთვის ფინანსური

ანგარიშგებების წარდგენა მცირე და მსს ფასს-ის შესაბამისად

ორი ძირითადი ეტაპი
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• მნიშვნელოვანი გამარტივება მცირე და საშუალო
ბიზნესისთვის:

– თუ შეუძლებელია ერთი ან მეტი წინა პერიოდის

მუხლების ხელახალი წარმოდგენა, მსს ფასს-ი უშვებს

გამონაკლისს შედეგად მიღებული არაშესადარისობის

გამჟღავნებით

ორი ძირითადი ეტაპი
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• ბუღალტრული აღრიცხვის შერჩევის კრიტერიუმები [პ. 10.4]:

– რელევანტურობა

– სანდოობა

• ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკასთან დაკავშირებული ბევრი
გადაწყვეტილებები დამოკიდებულია გარემოებებზე - უმეტესობა არ
წარმოადგენს „თავისუფალ არჩევანს“

• მსს ფასს-ი უშვებს ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგიერთი პოლიტიკის
გამოყენებას, რომლებიც არ არის დამოკიდებული გარემოებებზე :

– პირველად ვინც აპირებს დანერგვას ვალდებულია აირჩიოს

– არჩევანის გაკეთების შემდეგ, ნებისმიერი ცვლილება უნდა იყოს

მე-10 თავის შესაბამისი

საწყისი პოლიტიკის შერჩევა
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• მსს ფასს-ის პირველად დანერგვა პოტენციურად მოიცავს
კორექტირებებს ეროვნული GAAP-დან ან სრული ფასს-იდან მცირე და
საშუალო ბიზნესისთვის შემუშავებულ ფასს-ზე გადასვლისას:

– ზოგიერთი ძველი აქტივის და ვალდებულების აღიარების

შეწყვეტა

– ზოგიერთი ახალი აქტივის და ვალდებულების აღიარება

– რეკლასიფიკაცია

– შეფასების ცვლილება

საჭირო კორექტირებები
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• მსს ფასს-ში შეფასების პრინციპები გამოყენებულ
უნდა იქნეს ყველა აღიარებული აქტივის და
ვალდებულების შესაფასებლად სტანდარტის
პირველადი დანერგვის თარიღის მდგომარეობით

• უფრო მეტი შეფასება სამართლიანი ღირებულებით

• უფრო მეტი შეფასება მიმდინარე ღირებულებით

საჭირო კორექტირებები
შეფასება
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კორექტირებები GAAP-დან მსს ფასს-ზე
გადასვლისას პირველადი დანერგვის თარიღის
მდგომარეობით:

• აღიარებულ უნდა იქნეს უშუალოდ გაუნაწილებელ
მოგებაში (ან, საჭიროების შემთხვევაში კაპიტალის
სხვა კატეგორიაში) მსს ფასს-ის შესაბამისად
მომზადებული ბალანსის საწყისი თარიღის

მდგომარეობით. 

საჭირო კორექტირებები
შეფასება
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არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი შესადარისი ინფორმაციის მსს ფასს-

ის გამოყენებით განმეორებით წარდგენის მოთხოვნიდან :

• ზოგიერთი გამონაკლისი არჩევითია

• ზოგიერთი გამონაკლისი სავალდებულოა

გამონაკლისი ფინანსური ანგარიშგებების განმეორებით
წარდგენის მოთხოვნიდან
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• შეიძლება GAAP-ის შენარჩუნება.  არ არსებობს ქვევით ჩამოთვლილის
განმეორებით წარდგენის საჭიროება:

– გუდვილის თავდაპირველი შეფასება

– კაპიტალის მიმართ ჩამოწერილი გუდვილი

– შეძენილი აქტივების და ვალდებულებების საბალანსო

ღირებულება

• თუმცა სუბიექტმა შეიძლება აირჩიოს ძველი გაერთიანების
განმეორებით წარდგენა ნებისმიერი საწყისი თარიღისთვის

• უნდა განახორციელოს გუდვილის ტესტირება გაუფასურების
თვალსაზრისით ბალანსის საწყისი თარიღის მდგომარეობით

არჩევითი გამონაკლისები
საწარმოების გაერთიანება
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• შეიძლება შეფასდეს საბაზრო ღირებულებით
1/1/2011-ის მდგომარეობით. ამიერიდან ის გახდება
„პირობითი ღირებულება“

• ასევე, გადაფასება ძველი GAAP-ით შეიძლება იყოს
„პირობითი ღირებულება“1/1/2011-ის მდგომარეობით

• ორივე შემთხვევაში, 1/1/2011-დან მოყოლებული
სუბიექტი იყენებს თვითღირებულება-ცვეთა-
გაუფასურების მოდელს

არჩევითი გამონაკლისები
ძირითადი საშუალებები
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• ძველი GAAP-ით კაპიტალში გადატანილი ნებისმიერი
თანხა შეიძლება გამოირიცხოს (გაუნაწილებელი მოგების
კორექტირება) 2011 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით –

ახალი დასაწყისი

• გამორიცხვის შემთხვევაში, უცხოური ვალუტით
მომავალში განხორციელებული ოპერაციიდან მიღებული
მოგება ან ზარალი ასახავს მხოლოდ კონვერტაციის
კორექტირებას, რომელსაც ადგილი აქვს 2011 წლის 1-ლი
იანვრის შემდეგ

არჩევითი გამონაკლისები
უცხოური ვალუტით განხორციელებული კუმულაციური
ტრანზაქციების კორექტირება
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• ‘გაყოფილი აღრიცხვა’ კონვერტირებადი ვალის გამოსყიდვისთვის
2011 წლის 1-ლ იანვრამდე

– არ არის საჭირო კაპიტალის კომპონენტის გამოყოფა

• არ არის საჭირო მსს ფასს-ის გამოყენება 2011 წლის 1-ლ იანვრამდე
გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების საფუძველზე
განხორციელებული გადახდებისთვის

• ნავთობის და გაზის აქტივების სრული თვითღირებულება
– მსს ფასს-ის რეტროსპექტიული გამოყენება ნავთობის და გაზის

აქტივებისთვის არ არის საჭირო. საბალანსო ღირებულება ძველი

GAAP-ით = ‘პირობითი ღირებულება’

არჩევითი გამონაკლისები
სხვა
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• უნდა განისაზღვროს მოიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას

- შეიძლება განსაზღვრა ემყარებოდეს ფაქტებს პირველადი დანერგვის
თარიღის მდგომარეობით და არა შეთანხმების ძალაში შესვლის
თარიღს

• ზოგადად მე-3 თავი მოითხოვს შესადარის ინფორმაციას ფინანსურ
ანგარიშგებებში და შენიშვნებში მოცემული ყველა თანხისთვის

– 35.11 -ს აქვს გამონაკლისი თუ შეუძლებელია შესადარისი

გამჟღავნება პირველადი დანერგვის თარიღის მდგომარეობით

– მაგრამ გამოტოვება გამჟღავნებულ უნდა იქნეს

არჩევითი გამონაკლისები
სხვა
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• ფინანსური აქტივების/ვალდებულებების აღიარების
შეწყვეტა:

– ნუ „შეაბრუნებთ“ წარსულში შეწყვეტილ აღიარებას

ახალი ინფორმაციის საფუძველზე

• ჰეჯირების აღრიცხვა
– არ არის საჭირო 2011 წლის 1-ლ იანვრამდე ჰეჯირების

ახალი განსაზღვრა, თუ ის ჰეჯირებად არ განიხილება

ძველი GAAP-ით

• შეფასებები
– ნუ შეცვლით წინა შეფასებას, თუ ადგილი არ ჰქონია

შეცდომას

სავალდებულო გამონაკლისები



41

• შეწყვეტილი ოპერაციები:

– ნუ შეცვლით ინფორმაციას, რომლის ანგარიშგებაც

განხორციელდა ძველი GAAP-ით

• მონაწილეობის არამაკონტროლირებელი წილის შეფასება (NCI)

– მოგება-ზარალის და მთლიანი საერთო შემოსავლის განაწილება

არამაკონტროლირებელი წილის მქონე მონაწილეებს და სათავო

კომპანიის მფლობელებს შორის გამოყენებულ უნდა იქნეს

პერსპექტიულად მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღიდან

– განმეორებით ნუ წარადგენთ წინა პერიოდის ანგარიშგებას

სავალდებულო გამონაკლისები
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როგორია მოსალოდნელი გავლენა შემოსავალზე და კაპიტალზე თუ
მცირე და საშუალო ბიზნესი გადავა მათთვის განკუთვნილი ფასს-ის
გამოყენებაზე?

• დამოკიდებულია იმაზე თუ რას წარმოადგენს მათი GAAP-ი

• ახლოს არის ის ფასს-თან? ძალიან შორსაა?

• ხდება თუ არა მაგ. გადავადებული გადასახადების, პენსიის, 

ანარიცხების, გაუფასურების დარიცხვა?  

• ფინანსური იჯარა?  წარმოებულები?

• კონსოლიდაცია?  ფულადი ნაკადების ანგარიშგება?

• და განხორციელების ხარისხი.

• დამოკიდებულია თუ რომელი ვარიანტი იქნება არჩეული

დანერგვის გავლენა



43გმადლობთ
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დანართი
ხელმისაწვდომი დახმარება

და სახელმძღვანელო
მითითებები
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ტრენინგის მასალები დამოუკიდებელი
სწავლისთვის

ტრენინგის მასალები

• შემუშავებულია ფასს-ის ფონდის პერსონალის მიერ

• მრავალდონიანი განხილვა კოლეგების მხრიდან საბჭოს
მიერ დამტკიცების გარეშე

• 35 დამოუკიდებელი მოდული (1 მოდული მსს ფასს
სტანდარტის თითოეული თავისთვის) 

• ტრენინგის მასალა = +2,000 A4 გვერდი

• დამოუკიდებელი სწავლა
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ტრენინგის მასალები დამოუკიდებელი
სწავლისთვის გაგრძელება

თითოეული მოდული მოიცავს:

• მოთხოვნების განმარტებას:

• მოთხოვნების სრული ტექსტი

• ‘როგორ’ რიცხობრივი მაგალითები

• სხვა განმარტებები

• მნიშვნელოვანი დასკვნების განხილვა

• შედარება სრულ ფასს-თან

• თქვენი ცოდნის ტესტირება – ტესტი მრავალი არჩევანით

• გამოიყენეთ თქვენი ცოდნა – მაგალითები
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ბიულეტენი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის განკუთვნილი
განახლებების შესახებ

• გამოწერა უფასოდ და მასალების მიღება ელ-ფოსტით

• 15,000 გამოწერა

• განხილული თემები:

• ახლად მიღებული სტანდარტები და თარგმანი

• SMEIG-ის საქმიანობა

• ყველა პროექტი და დასკვნითი კითხვები და პასუხები

• ტრენინგის მასალები

• სემინარები ტრენერების მოსამზადებლად

• რესურსების ბმულები



49მიმოხილვითი ბუკლეტი

• განკუთვნილია დამფინანსებლების, კრედიტორების, მფლობელი
მენეჯერების და სხვა პირებისთვის, რომლებიც იყენებენ მსს ფინანსურ
ანგარიშგებებს

• 8 გვერდი

• რას წარმოადგენს მსს ფასს სტანდარტი? ვისთვის არის ის
გამიზნული? ვინ იყენებს მას? განსხვავება სრული ფასს
სტანდარტისგან

• გადამუშავებულ იქნა 2012 წელს

• ჩამოტვირთვა უფასოა



50მითითებები მიკრობიზნესისთვის

• IASB-ის პერსონალმა შეიმუშავა მითითებები მიკროსაწარმოების
დასახმარებლად მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის განკუთვნილი
ფასს-ის გამოსაყენებლად

• უმცირესი კომპანიები

• ახალი სტანდარტი არ არის შემუშავებული

• რელევანტური პრინციპების აღება მსს ფასს-იდან

• SMEIG -ის მიმოხილვა, საბჭოს მიმოხილვა

• სახელმძღვანელო ბუკლეტი შეიცავს მინიშნებებს მსს ფასს-ზე იმ
საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც გამოტოვებულია
მიკრობიზნესისთვის მომზადებულ ბუკლეტში
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მითითებები მიკრობიზნესისთვის
გაგრძელება

• სახელმძღვანელო ბუკლეტი არ განახლებულა მსს ფასს-ის
2015 წლის ცვლილებებისთვის

• ბასსს-ის პერსონალი განიხილავს ელექტრონულ
ეკვივალენტს, რომელიც ხელს შეუწყობს მომხმარებლის
მოქნილობას მისთვის განკუთვნილ მოთხოვნებთან
შესაბამისობის მისაღწევად



52მსს ფასს-ი ბასსს -ის (IASB) ვებგვერდზე

• სტანდარტის და თარგმანის ჩამოტვირთვა

• ყოვლისმომცველი მიმოხილვა

• მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის განკუთვნილი
სტანდარტების დანერგვის ჯგუფი

• კითხვები და პასუხები

• ბიულეტენი განახლებების შესახებ

• პრეზენტაციები, ინტერნეტ-კონფერენციები, რესურსები

• პროექტის ისტორია

http://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-for-smes/
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უფასო ჩამოტვირთვა ბასსს -ის (IASB)
გვერდიდან

• მცირე და საშუალო ბიზნესის ფასს -ი (სრული სტანდარტი, თარგმანი)

• ტრენინგის მასალები (მზადდება 35 მოდული)    

• საბჭოს და პერსონალის პრეზენტაციები

• განახლებული ბიულეტენი

• მოკლე ბროშურა


