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დღის წესრიგი

ძირითადი ინფორმაცია

განსახილველ პროექტში წარმოდგენილი ძირითადი შემოთავაზებები
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ძირითადი ინფორმაცია



პროექტის მიზანი

მსს ფასს სტანდარტის განახლება სრულ ფასს-ში
შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად (მეორე
ყოვლისმომცველი მიმოხილვის ფარგლებში)
სტანდარტის სიმარტივის შენარჩნუნების
პარალელურად
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მოსაზრებების ძიება ინფორმაციის მოთხოვნის
მეშვეობით, რომელიც 2020 წლის იანვარში გამოქვეყნდა

სტრუქტურული საფუძვლების გამოყენება
გადაწყვეტილების მისაღებად, კერძოდ, როგორ

და როდის უნდა შეიცვალოს სტანდარტი

სტრუქტურული საფუძვლების გამოყენება 
უკუკავშირის გათვალისწინებით და სტანდარტის 

გაუმჯობესების შეთავაზება განსახილველი პროექტის 
გამოქვეყნებით

მიდგომა



მიმოხილვის მასშტაბი

მოქმედების სფერო

A სრული ფასს სტანდარტების მოთხოვნები:

 პირველი მიმოხილვის შემდეგ; და

 პირველ მიმოხილვამდე, რასაც არ მოჰყოლია სტანდარტის ცვლილება 2015 წელს

B სსხვა თემები, რომლებზეც ბასსს-მა ყურადღება გაამახვილა სტანდარტთან
დაკავშირებით

მოცემულ ფასს
სტანდარტებთან
შესაბამისობაში

მოყვანა

კონცეპტუალური საფუძვლები ფასს 13 რეალური ღირებულების
შეფასება მცირე

ცვლილებები
ფასს აღრიცხვის
სტანდარტებში
და ფასიკ
ინტერპრეტაციებში

ფასს 3 საწარმოთა გაერთიანება
ფასს 14 გადავადებული
სატარიფო სხვაობების
ანგარიშები

ფასს 9 ფინანსური
ინსტრუმენტები

ფასს 15 ამონაგები
მომხმარებლებთან გაფორმებული
ხელშეკრულებებიდანფასს 10 კონსოლიდირებული

ფინანსური ანგარიშგებები

ფასს 11 ერთობლივი საქმიანობა ფასს 16 იჯარა
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მცირე და საშუალო
ბიზნესისთვის
რელევანტურობა

ობიექტური წარდგენა

მოახდენს თუ არა ცვლილება
გავლენას მომხმარებელთა

გადაწყვეტილებებზე

შესაძლებელია თუ არა სათანადო
გამარტივების განხორციელება?

ობიექტურად ასახავს თუ არა
მიღებული შედეგი საწარმოს
ფინანსურ მდგომარეობას
სიტყვებით და რიცხვებით?

გამარტივება

მეორე
ყოვლისმომცველი
მიმოხილვის
საფუძვლები



განსახილველ პროექტში
წარმოდგენილი ძირითადი
შემოთავაზებები
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თემები, რომელთა მიმართაც ბასსს-

მა გამოიყენა შესაბამისობის
პრინციპები და შემოგვთავაზა
ცვლილებები

 ბასსს ელის უკუკავშირს მის
შემოთავაზებებზე, რათა მსს ფასს
სტანდარტი შესაბამისობაში
მოიყვანოს სრულ ფასს-თან.

ფასს 3

ფასს 15

ფასს 13

ფასს 9

ფასს 10

ფასს 11

ფინანსური
ანგარიშგების

კონცეპტუალურ
ი საფუძვლები
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თემები რომელთა მიმართაც ბასსს-მა გამოიყენა
შესაბამისობის პრინციპები და არ შემოგვთავაზა
ცვლილებები

ფასს 14

ფასს 16

 მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისობაში მოყვანა ფასს
14-თან განხილული იქნება როცა ბასსს დაასრულებს
სატარიფო რეგულირების პროექტს.

 მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისობაში მოყვანა ფასს
16-თან განხილული იქნება მომდევნო შეფასებაში

 ბასსს ელის ხარჯების და სარგებლის შესახებ
უკუკავშირს სტანდარტის ფასს 16-თან
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით



გამოგვყევით ონლაინ

ifrs.org

@IFRSFoundation  

IFRS Foundation

International Accounting  

Standards Board


