
პროცესების შემუშავება საქართველოს მონაწილეობისთვის IASB -ის მიერ მსს ფასს 

სტანდარტების განახლებაში  

 

მონაწილეები: ტრენერთა ტრენინგის დამსწრენი, როგორც ინგლისური ისე ქართული 
ჯგუფები (სულ 88) 

თარიღი: 13:00 -დან 14:30 -მდე, 3 ოქტომბერი ხუთშაბათი  

ადგილი: ფინანსთა სამინისტროს დიდი საკონფერენციო დარბაზი, თბილისი 

ამ დოკუმენტის მიზანი: ინფორმაციის მიწოდება  სტრატეგიული დისკუსიის 
მონაწილეებისთვის  საქართველოს პასუხის კოორდინაციის მიზნით, ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოსთვის  (IASB) სათანადო მოსაზრებების 
მისაწოდებლად ქვევით ჩამოთვლილთან დაკავშირებით:  

 მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო 
სტანდარტების შეცვლა/ განახლება (მსს ფასს); და  

 არასავალდებულო სახელმძღვანელო  რომელსაც აქვს კითხვებისა და პასუხების 
ფორმა და გამოცემულია ფასს-ის ფონდის მცირე ბიზნესის სტანდარტების 
დანერგვის ჯგუფის (SMEIG)1 მიერ. 

ზოგადი ინფორმაცია 

საქართველოს მონაწილეობის კოორდინაციის მექანიზმების განსაზღვრის საჭიროება  
მწვავედ დგას რადგან:  

 SMEIG  -ის კითხვა - პასუხის პროექტი მსს ფასს-ზე გადასვლისას 

გაუმართლებელი დანახარჯების  ან ძალისხმევის მიზეზით მოთხოვნებისგან  

გათავისუფლების საკითხი საინვესტიციო ქონებასთან დაკავშირებით    გახსნილია 

კომენტარებისთვის  2019 წლის 7 ოქტომბრამდე; და 

 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (IASB), 2019 

წლის ბოლომდე აპირებს  ინფორმაციის მოთხოვნის გამოქვეყნებას საჯარო 
კომენტარისთვის   მსს ფასს-ის 2019 წლის ყოვლისმომცველი განხილვის შესახებ 
ინფორმაციის გასავრცელებლად.2   

SMEIG -ის კითხვა - პასუხის პროექტი  

SMEIG -ის მიერ შემუშავებული კითხვა - პასუხის პროექტი პასუხობს დაინტერესებული 

მხარეების კითხვას საინვესტიციო ქონებასთან დაკავშირებით გაუმართლებელი 
დანახარჯების  ან ძალისხმევის მიზეზით მოთხოვნებისგან  გათავისუფლების შესახებ მსს 
ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის. კითხვა - პასუხის პროექტის დასკვნაში ნათქვამია, 

რომ დამატებითი ხარჯი ან ძალისხმევა და გავლილი დრო გადასვლის თარიღსა და მსს 
ფასს-ის მიხედვით ფინანსური ანგარიშგებების მომზადების მომენტს შორის არ არის 
გათვალისწინებული. 

 

ინფორმაციის მოთხოვნა (2019) და მსს ფასს-ის ყოვლისმომცველი მიმოხილვა   

                                                 
1
 იხ.  https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/sme-qas/#English 

2
 იხ.  https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ 

https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/sme-qas/#English
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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ინფორმაციის მოთხოვნა ფოკუსირებული უნდა იყოს კითხვებთან დაკავშირებით 

პასუხების მიღებაზე, თუ როგორ იქნეს მსს ფასს -ი მოყვანილი, ან უნდა იქნეს მოყვანილი 
თუ არა, შესაბამისობაში სრულ ფასს-ში შეტანილ ცვლილებებთან, რომლებიც 
გათვალისწინებული არ ყოფილა მსს ფასს-ში (2015). რამდენადაც სრული ფასს-ის 
ცვლილება განხორციელდა მსს ფასს-ის შემუშავების დროს (2009), ზოგიერთი, 2009 

წლამდე შეტანილი ცვლილება არ ყოფილა  ასახული 2009 წლის მსს ფასს-ში. ასევე, 
შეზღუდული მასშტაბის გამო, მსს ფასს-ის (2015) შემუშავებისას  სრული ფასს-ის 

ცვლილებით განპირობებული შედეგები  არ ყოფილა გათვალისწინებული. შესაბამისად,  
IASB ამჟამად აყალიბებს  თავის წინასწარ შეხედულებებს იმასთან დაკავშირებით თუ მსს 
ფასს-ის რომელი მოთხოვნები უნდა იქნეს განახლებული სრულ ფასს -თან შესაბამისობის 
მისაღწევად.  

კომენტარების წერილის კოორდინაციის მექანიზმები სხვა ქვეყნებში: სხვათა უფლებების 
დაკნინების გარეშე შეიმუშაონ საბჭოსთვის გასაგზავნი საკუთარი კომენტარების წერილი 
მსს ფასს-ის ცვლილებისას გათვალისწინების მიზნით, საჭიროა რომ ასეთი წერილი 
მომზადდეს და წარდგენილ იქნეს საქართველოს სახელით კოორდინირებული ფორმით.   

IASB მუშაობს სტანდარტების ეროვნულ შემმუშავებლებთან  (NSS) (რა როლსაც 
საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახური (SARAS) ასრულებს), როგორც „მნიშვნელოვან 
პარტნიორებთან“ გლობალური ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების დანერგვის  
ამოცანის მიმართულებით.3 კერძოდ IASB მოუწოდებს სტანდარტების ეროვნულ 
შემმუშავებლებს უპასუხონ შესაბამის პროცედურულ დოკუმენტებს კომენტარების 
წერილებით და თავიანთ ქვეყანაში აწარმოონ საინფორმაციო კამპანია შემოთავაზებული 
ახალი სტანდარტების შედეგების უკეთ გარკვევაში. 
 

მიუხედავად ამისა, არსებობს ქვეყნისთვის სპეციფიკური მექანიზმების ფართო სპექტრი 
კომენტარების წერილის მომზადების კოორდინაციასთან დაკავშრებით, რომლებსაც 
სხვები იყენებენ. მაგალითად, კომენტარების წერილის შემუშავება და წარდგენა 
კოორდინირებულია შემდეგი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ სხვებთან ერთად:   

 სტანდარტების ადგილობრივი შემმუშავებლები (მაგალითად, AASB4 

ავსტრალიაში)5  

 სტანდარტების რეგიონული შემმუშავებლების ფორმალიზებული ნაკრები  
(მაგალითად, GLENIF /GLASS6 ლათინურ ამერიკაში) 

 ფასს -ის დამადასტურებელი საკონსულტაციო ორგანოები (მაგალითად, EFRAG7 

ევროკავშირში) 

 ბუღალტრული აღრიცხვის ადგილობრივი  პროფესიული ორგანოები8 (SAICA9 

სამხრეთ აფრიკაში). 

სტიმულები ქვეყნების მიხედვით 

                                                 
3
 იხ.  https://www.ifrs.org/national-standard-setters/ 

4
 ავსტრალიის ბუღალტრული აღრიცხვის საბჭო (AASB)  ავსტრალიის ფინანსური ანგარიშგების საბჭოს ორგანო (FRC) 

5
 იხ.  https://www.ifrs.org/national-standard-setters/ 

6
 ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების ლათინური ამერიკის ჯგუფი  (GLASS /GLENIF) იხ. 

http://www.cpc.org.br/Seminario/includes/download/10/09_Glenif_Glass.pdf 
7
 ფინანსური ანგარიშგების ევროპული საკონსულტაციო ჯგუფი (EFRAG) იხ.  http://www.efrag.org 

8
 ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული ორგანიზაცია (PAO) 

9
 ნაფიც ბუღალტერთა სამხრეთ აფრიკის ინსტიტუტი (SAICA) 

https://www.ifrs.org/national-standard-setters/
https://www.ifrs.org/national-standard-setters/
http://www.cpc.org.br/Seminario/includes/download/10/09_Glenif_Glass.pdf
http://www.efrag.org/
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რადგანაც საქართველოს ბევრი სუბიექტი ამზადებს თავის ფინანსურ ანგარიშგებებს მსს 
ფასს - ის შესაბამისად, მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს მოსაზრება 
გათვალისწინებულ იქნეს მსს ფასს - ის ცვლილების პროცესში. 

ქართული პერსპექტივები შესაძლოა განსხვავებული იყოს სხვა ქვეყნებისგან.   
მაგალითად, მსს ფასს -ი არ გამოიყენება მსოფლიოს ბევრ დიდ ქვეყანაში, რომლებსაც 
უდავოდ  „მნიშვნელოვანი როლი“ ენიჭებათ ფასს -ის განსაზღვრის პროცესში. იმ ქვეყნებს 
შესაძლოა ჰქონდეთ ინტერესი რომ მათი მცირე ბიზნესის სტანდარტი გაცილებით ახლოს 
იყოს სრულ ფასს-თან, რადგან  მათი მცირე საწარმოები  არ სწევენ ასეთი სირთულის 
ხარჯს და მათი საბირჟო კომპანიები სარგებელს მიიღებენ მათი კვალიფიციური 
უცხოური შვილობილი საწარმოებისგან  მცირე ბიზნესის სტანდარტის გამოყენებით, 

რომელიც ძირითადად წარმოადგენს გამჟღავნების მცირემასშტაბიან ჩარჩოს (ე.ი.  მსს 
ფასს -ის განმარტებითი შენიშვნები და სრული ფასს -ის აღიარება და შეფასება). 

 


