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ფასს სტანდარტი მცირე და
საშუალო ბიზნესისთვის

თავი 1 
მცირე და საშუალო საწარმოები

თბილისი, მაისი - 2018

დარელ სკოტი

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრი

არაოფიციალური თარგმანი



2შემიძლია თუ არა მსს ფასს-ის გამოყენება? 2

გადაწყვეტილებები, რომელთა მიხედვითაც
სუბიექტებს მოეთხოვებათ ან შეუძლიათ მსს ფასს-ის
გამოყენება მიღებულ უნდა იქნეს საკანონმდებლო და
მარეგულირებელი ორგანოების და სტანდარტების
დამდგენი ორგანოების მიერ ცალკეულ ქვეყანაში
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შემიძლია თუ არა მსს ფასს-ის გამოყენება? 
გაგრძელება

მაგრამ

• IASB -ის მიხედვით მცირე და საშუალო საწარმოები

o არ არიან საჯარო ანგარიშვალდებულების (PA) მქონე

o აქვეყნებენ ზოგადი დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებებს
(GPFS)

• ¶3.3 საწარმომ, რომლის ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს-ის
შესაბამისად არის წარდგენილი, ნათლად და უპირობოდ უნდა
განაცხადოს, რომ ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-
ის შესაბამისად

• ¶1.5 საჯარო ანგარიშვალდებულების მქონე საწარმოს ეკრძალება
თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში მითითება, რომ ფინანსური
ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-ის შესაბამისად
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4რა არის საჯარო ანგარიშვალდებულება?

• საწარმოს აქვს საჯარო ანგარიშვალდებულება (PA) თუ:

o მისი სავალო და წილობრივი ინსტრუმენტები იყიდება ფასიანი

ქაღალდების საჯარო ბაზარზე, ან საწარმო იმყოფება ამგვარი

ინსტრუმენტების გამოშვების პროცესში, ფასიანი ქაღალდების საჯარო

ბაზარზე სავაჭრო მიზნებისთვის (როგორიცაა, ადგილობრივი ან

უცხოური საფონდო ბირჟები, ან არასაბირჟო ფასიანი ქაღალდების

(მეორადი) ბაზარი, როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონალური); ან

o საწარმო განკარგავს აქტივებს, როგორც გარე სუბიექტების ფართო

ჯგუფის ფიდუციარი, რაც საწარმოს ერთ-ერთ ძირითად საქმიანობას

წარმოადგენს
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5მაქვს თუ არა საჯარო ანგარიშვალდებულება? 5

• მცირე კომპანია, რომლის აქციებიც მონაწილეობს საბირჟო
ვაჭრობაში?

• მსხვილი კერძო სამრეწველო კომპანია (რომელიც არ შედის
ლისტინგში)?

• მცირე კერძო კომერციული ბანკი (რომელიც არ შედის
ლისტინგში)?

• მაგალითი 9* საწარმო, რომლის ერთადერთი საქმიანობაა
საპროცენტო შემოსავლის გამომუშავება ფულადი
სახსრებიდან, რომლებსაც გასცემს თავის კლიენტებზე.
სუბიექტი იღებს მთელ თავის სახსრებს თავისი
მილიარდერი მფლობელი-მენეჯერისგან?

* მაგალითი იმავე ნომრით შედის ფასს ფონდის
ტრენინგის მასალების 1-ლ მოდულში
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მაქვს თუ არა საჯარო
ანგარიშვალდებულება? გაგრძელება 6

* მაგალითი იმავე ნომრით შედის ფასს ფონდის
ტრენინგის მასალების 1-ლ მოდულში

მაგალითი10* სამრეწველო კომპანია, რომელიც არ შედის ლისტინგში და
წარმოადგენს ლისტინგში შემავალი სათავო კომპანიის (რომელიც იყენებს
სრულ ფასს-ს) შვილობილ საწარმოს? 

მაგალითი13* სამოგზაურო სააგენტო, რომელიც თავისი კლიენტებისგან
მოითხოვს დაბრუნებადი დეპოზიტის გადახდას, რაც დაჯავშნისას
დასასვენებელი პაკეტის ფასის 60%-ია? 

მაგალითი14* სუპერმარკეტი, რომელიც ახორციელებს მცირე საბანკო
ოპერაციას ანგარიშზე თანხების შეტანით?
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მაქვს თუ არა საჯარო ანგარიშვალდებულება?
შეფასება

• ¶ 1.7 სათავო საწარმო თავის ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში
წინამდებარე სტანდარტის გამოყენების უფლებამოსილებას ადგენს
საკუთარი სტატუსის შესაბამისად ისე, რომ არ ითვალისწინებს, ჯგუფის სხვა
საწარმოებს ან მთლიანად ჯგუფს გააჩნია თუ არა საჯარო
ანგარიშვალდებულება.

o თუ თვითონ სათავო საწარმოს არ გააჩნია საჯარო
ანგარიშვალდებულება მას ინდივიდუალური ფინანსური
ანგარიშგების წარდგენა შეუძლია მსს ფასს-ის შესაბამისად იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას
წარადგენს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის, ან საყოველთაოდ
მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (GAAP) სხვა
პაკეტის შესაბამისად.

o მსს ფასს-ის შესაბამისად მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება
ნათლად უნდა იყოს გამიჯნული სხვა მოთხოვნებით მომზადებული

ფინანსური ანგარიშგებისგან.
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რას წარმოადგენს ზოგადი დანიშნულების
ფინანსური ანგარიშგებები? 

ზოგადი დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგებები
მზადდება ისეთ საფუძველზე რომ
უზრუნველყოფილ იქნეს სასარგებლო
ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლების ფართო
სპექტრისთვის (მაგ. ინვესტორებისა და
კრედიტორებისთვის), რომლებიც არ იმყოფებიან
ისეთ პოზიციაში რომ მოითხოვონ მათ კონკრეტულ
საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშები
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არის თუ არა მცირე და საშუალო საწარმოების
ანგარიშგებები ზოგადი დანიშნულების მქონე?

მსს ფასს-ის შესაბამისად მომზადებული
ფინანსური ანგარიშგებების ამოცანაა ინფორმაციის
წარმოდგენა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის,

საქმიანობის და ფულადი ნაკადების შესახებ, რაც
სასარგებლოა მომხმარებლების ფართო
სპექტრისთვის, რომლებიც არ იმყოფებიან ისეთ
პოზიციაში რომ მოითხოვონ მათი კონკრეტული
ინფორმაციული საჭიროებების შესაბამისი
ანგარიშები.
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10მაქვს თუ არა საჯარო ანგარიშვალდებულება? გაგრძელება

• მაგალითი 4* საგადასახადო მოთხოვნების შესაბამისად
მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები დასაბეგრი
შემოსავლის გამოსათვლელად (რაც განსხვავებულია მსს
ფასს-ისგან) რომლებიც ეგზავნება მხოლოდ
საგადასახადო ორგანოებს?

• მაგალითი 5* საგადასახადო საფუძველზე მომზადებული
ფინანსური ანგარიშგებები (იხ. ზევით), რომლებიც ასევე
ეგზავნება საწარმოს ბანკირებს და ეროვნულ არქივს. არის
თუ არა საჯაროდ ხელმისაწვდომი ეროვნულ არქივში
გაგზავნილი ფინანსური ანგარიშგებები?

10

* * მაგალითი იმავე ნომრით შედის ფასს ფონდის
ტრენინგის მასალების 1-ლ მოდულში
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მსს ფასს-ი
თავი 2 კონცეფციები და
ძირითადი პრინციპები

დარელ სკოტი

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრი



12მსს ფასს სტანდარტის სტრუქტურა 12

წესები

მითითებები
პრინციპების ასამოქმედებლად

ბუღალტრული
აღრიცხვის

პოლიტიკის არჩევა

გამონაკლისები

პრინციპები

კონცეფციები
(თავი 2)



13კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები

ამოცანა

რაოდენობრივი მახასიათებლები

ელემენტები (შემადგენელი ნაწილები)

აღიარება

შეფასება

ურთიერთგადაფარვა
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14მიზანი

მსს ფინანსური ანგარიშგებების (FS) მიზანია:

• ინფორმაციის მიწოდება საწარმოს ფინანსური
მდგომარეობის, საქმიანობის და ფულადი ნაკადების
შესახებ,

• რომელიც საჭიროა ეკონომიკური
გადაწყვეტილებების მისაღებად მომხმარებლების
ფართო სპექტრის მიერ (მაგ. ინვესტორები და
კრედიტორები) ,

• რომლებიც არ იმყოფებიან ისეთ პოზიციაში რომ
მოითხოვონ მათ კონკრეტულ საჭიროებებზე
მორგებული ანგარიშები
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15რაოდენობრივი მახასიათებლები

• რაოდენობრივი მახასიათებლები წარმოადგენს
ატრიბუტს, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებებში
წარმოდგენილ ინფორმაციას სასარგებლოს ხდის
მომხმარებლებისთვის
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რაოდენობრივი მახასიათებლები
გაგრძელება

აღქმადობა

შესაბამისობა

არსებითობა

საიმედოობა

შესადარისობა

დროულობა

ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა და დანახარჯებს შორის

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა

o საიმედო წარმოდგენა
o შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობა
o წარმოდგენა არსებითი შეცდომების გარეშე
o წარმოდგენა მიკერძოების გარეშე

(ნეიტრალური/გონივრული) 

o სისრულე
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საწარმოს გათავისუფლება ზოგიერთი მოთხოვნისგან
მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის მიზეზით

• განსაზღვრება: დიფერენცირებული ხარჯები (მაგ. შემფასებლის
ჰონორარი) ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგ. თანამშრომლების
ძალისხმევა ) მნიშვნელოვნად აღემატება მსს ფინანსური ანგარიშგების
მომხმარებლების მიერ მიღებულ სარგებელს

• დამოკიდებულია საწარმოს სპეციფიკურ გარემოებებზე და მენეჯმენტის
განსჯაზე

• შეფასება უნდა განხორციელდეს შეფასების თარიღის მდგომარეობით
ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე

• გამჟღავნება
o გამოყენებულია მოთხოვნისგან გათავისუფლება

o მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ მოთხოვნის შესრულებას

მოჰყვება მიზანშეუწონელი ხარჯის ან ძალისხმევის გაწევა



18

როგორ უკავშირდება კონცეფციები
პრინციპებს

მაგალითი: წინა პერიოდის არსებითი შეცდომის
გასწორება
• ფინანსური ანგარიშგებების მიზანი
• კონცეფციები

o საიმედო წარდგენა
o შესადარისობა

• პრინციპი
o რეტროსპექტიული წარდგენა (მაგ. შესადარისი

ინფორმაციის წარმოდგენა ისე, თითქოს შეცდომა
არასოდეს ყოფილა დაშვებული)

• წესები
o მიზანშეუწონელი გამონაკლისი
o მითითებული განმარტებითი შენიშვნები

18



19ელემენტები

აქტივები

საწარმოს მიერ
კონტროლირებული

რესურსი

წარსული მოვლენის
შედეგი

ეკონომიკური სარგებლის
მოსალოდნელი
შემოდინება

ვალდებულებები

მიმდინარე
ვალდებულება

გამომდინარე წარსული
მოვლენიდან

ეკონომიკური სარგებლის
მოსალოდნელი გადინება

კაპიტალი

= აქტივების და
ვალდებულებების

სხვაობა

19

ფინანსური პოზიცია



20ელემენტები გაგრძელება

შემოსავალი

აქტივების ზრდა და
ვალდებულებების შემცირება

რასაც მოჰყვება კაპიტალის
ზრდა

მფლობელების შენატანებისგან
განსხვავებული

ხარჯები

აქტივების გადინება და
ვალდებულებების ზრდა

რასაც შედეგად მოჰყვება
კაპიტალის შემცირება

მფლობელებზე განაწილებული
სახსრების გარდა

20

საქმიანობის შედეგები



21დარიცხვის მეთოდი

• კომპანიამ ფინანსური ანგარიშგება, ფულადი
სახსრების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციის
გარდა, უნდა მოამზადოს დარიცხვის მეთოდის
საფუძველზე

• დარიცხვის მეთოდი

o დარიცხვის მეთოდის თანახმად, სააღრიცხვო
ერთეული აქტივად, ვალდებულებად, საკუთარ
კაპიტალად, შემოსავლად ან ხარჯად უნდა
აღიარდეს იმ მომენტში, როდესაც იგი
დააკმაყოფილებს შესაბამის განმარტებასა და
აღიარების კრიტერიუმებს.

21



22აღიარების კრიტერიუმები

მოსალოდნელია ამ მუხლით გამოწვეული მომავალი ეკონომიკური
სარგებლის საწარმოში შემოსვლა ან საწარმოდან გასვლა; და

• მოლოდინის შეფასება უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად თუ
ინდივიდუალურად უმნიშვნელო მუხლების დიდ რაოდენობასთან არ
გვაქვს საქმე, ასეთ შემთხვევაში უნდა მოხდეს კოლექტიური შეფასება

მუხლს გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება,
რომელიც შეიძლება საიმედოდ შეფასდეს.

• გონივრული შეფასების გამოყენება

• წარმოადგენს აღრიცხვის მნიშვნელოვან ნაწილს

• საფრთხეს არ უქმნის ფინანსური ანგარიშგების სანდოობას

მუხლის (ელემენტის) აღიარება უნდა მოხდეს მაშინ, როცა:



23შეფასება

შეფასება არის ფულადი სიდიდეების განსაზღვრის პროცესი,

რომლის მიხედვითაც ხდება აქტივების, ვალდებულებების,

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება საწარმოს ფინანსურ
ანგარიშგებაში

მსს ფასს-ში შეფასების ბევრი მეთოდია

• აქტივების პირვანდელი ღირებულება არის აქტივის შესაძენად მისი
შეძენის მომენტში გადახდილი ფულადი სახსრები

• რეალური ღირებულება არის თანხა, რომლითაც შეიძლება აქტივი
გაიცვალოს ან ვალდებულება დაიფაროს საბაზრო პრინციპის
საფუძველზე შესრულებულ ოპერაციაში

შეფასების ორი
გავრცელებული
საფუძველი



24შეფასება გაგრძელება

• მსს ფასს-ის განყოფილებების უმეტესობა განსაზღვრავს შეფასების
გამოსაყენებელ საფუძველს

o თავდაპირველი აღიარების საფუძველზე

o შემდგომ

• ზოგიერთი თავი იძლევა შეფასების ერთზე მეტი მეთოდის
გამოყენების საშუალებას (სააღრიცხვო პოლიტიკით
განსაზღვრული არჩევანი)

• სხვა თავებში შეფასება გარემოებებით არის განპირობებული, მაგ.

o რეალური ღირებულება, თუ თუ ის შეიძლება განისაზღვროს
მიზანშეუწონელი ხარჯის ან ძალისხმევის გარეშე

o სხვა შემთხვევაში თვითღირებულება-ამორტიზაცია-
გაუფასურება

24



25აქტივების შეფასება

აქტივები

არამატერიალური

ფინანსური

მარაგ. ქონება

ძირ. 

საშუალებ
ები

მარაგები

და ა.შ.

განსაზღ. 

სარგებელი
გადავად, 

გადასახადი

კლასიფიკაცია, აღიარება და შეფასება (ჰეჯირების აღრიცხვის გარეშე) 



26ვალდებულებების შეფასება

ვალდებულებები

ფინანსური

რესერვებიპირობითი

იჯარა

განსაზღვრუ
ლი

სარგებელი

გადავადებუ
ლი

გადასახადი

კლასიფიკაცია, აღიარება და შეფასება (ჰეჯირების აღრიცხვის გარეშე) 

და ა.შ.



27სპეციფიკური მოთხოვნის არარსებობა 27

მოთხოვნის არარსებობა მსს
ფასს-ის სხვა განყოფილებაში,

რომელიც ეხება კონკრეტულად
გარიგებას, სხვა მოვლენას ან

პირობას

მენეჯმენტმა უნდა გამოიყენოს
საკუთარი განსჯის უნარი
ბუღალტრული აღრიცხვის
პოლიტიკის შემუშავებაში,

რასაც შედეგად მოჰყვება
შესაბამისი და საიმედო
ინფორმაციის მიღება…



28ურთიერთგადაფარვა

დაუშვებელია აქტივებისა და ვალდებულებების, ან ხარჯებისა და
შემოსავლების ურთიერთგადაფარვა, თუ ეს არ მოითხოვება ან
ნებადართული არ არის წინამდებარე სტანდარტით.

o ურთიერთგადაფარვა არ არის აქტივების შეფასება შეფასებითი
ხასიათის შესწორებებით, როგორიცაა, მაგალითად მარაგის
დაძველებით გამოწვეული ფასშესწორება და უიმედო
მოთხოვნებისთვის - საეჭვო ვალების ანარიცხები;

o თუ საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობა არ მოიცავს გრძელვადიანი
აქტივების, მათ შორის ინვესტიციებისა და საოპერაციო აქტივების
ყიდვა-გაყიდვას, მაშინ მათი გასხვისების შემთხვევაში, საწარმო
ამგვარი აქტივების გასხვისებასთან დაკავშირებულ შემოსულობას ან
ზარალს წარადგენს მიღებული შემოსავლიდან აქტივის საბალანსო
ღირებულებისა და მის გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯების
გამოკლებით.
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6დაგვიკავშირდით 29

Keep up to date

IFRS Foundation

www.ifrs.org

IFRS Foundation

@IFRSFoundation

Comment on our work

go.ifrs.org/comment


