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ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს  (IASB) ინფორმაციის 
საბოლოო მოთხოვნა (RfI) მსს ფასს - ის სტანდარტების 2019 წლის ყოვლისმომცველი 
განხილვის შესახებ მოსალოდნელია 2019 წლის მე -4 კვარტალში1.  

კერძოდ, ინფორმაციის დასკვნითმა მოთხოვნამ (RfI) პასუხი უნდა გასცეს კითხვებს იმის 
შესახებ  თუ როგორ იქნეს მსს ფასს -ი მოყვანილი, ან უნდა იქნეს მოყვანილი თუ არა, 
შესაბამისობაში სრულ ფასს-ში შეტანილ ცვლილებებთან რომლებიც არ იყო 
გათვალისწინებული მსს ფასს-ში (2015). სრული ფასს-ის ზოგიერთი მოთხოვნა, რომელიც  
2009 წლამდე გამოიცა არ ყოფილა გათვალისწინებული 2009 წლის მსს ფასს-ის 
შემუშავებისას, რადგან ეს უკანასკნელი გამოიცა მაშინ, როცა პირველი ჯერ კიდევ 
შემუშავების პროცესში იყო.  შეზღუდული მასშტაბის გამო  მსს ფასს-ის შემუშავებისას 
(2015) ასეთი მოთხოვნების შედეგები გათვალისწინებული არ ყოფილა.    

გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა იყოს თუ არა მსს ფასს-ი  (და თუ უნდა იყოს როგორ) 
შესაბამისობაში მოყვანილი ახალი და შეცვლილი სრული ფასს-ის მოთხოვნებთან, 

რომლებიც არ არის ამჟამად გათვალისწინებული მსს ფასს-ში  (2015), IASB იყენებს სამ 
პრინციპს: 

ა. რელევანტურობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის; 

ბ. სიმარტივე; და  
გ. საიმედო წარდგენა. 

საქართველოს მხრიდან ამ პროცესში წვლილის შეტანის მიზნით შესაძლოა 
მიზანშეწონილი იყოს საქართველოს კონტექსტში მსს ფასს-ის მოთხოვნების ცვლილების 
(ან უცვლელობის)  შედეგების განხილვა  შემდეგი კითხვების გამოყენებით:   

1. უკეთესად ასახავს თუ არა წინასწარ შემოთავაზებული ცვლილება ფენომენის 
ეკონომიკას?  

 შესაძლოა ეს კითხვა ნაწილობრივ უკავშირდება IASB- ის მოსაზრებას 
რელევანტურობასთან მიმართებით. 

2. რა სარგებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეიძლება მოიტანოს წინასწარ 
შემოთავაზებულმა ცვლილებამ? 

 შესაძლოა ეს კითხვა ნაწილობრივ უკავშირდება IASB- ის მოსაზრებას 
რელევანტურობასთან დაკავშირებით. 

3. როგორია წინასწარ შემოთავაზებული ცვლილების დანერგვის ხარჯი?   
 დავუშვათ IASB მინიმუმამდე შეამცირებს ხარჯებს პერსპექტიული 

გამოყენების დაშვებით?  
4. როგორია დიფერენცირებული ხარჯები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, წინასწარ 

შემოთავაზებული ცვლილების რეგულარულად გამოყენებასთან დაკავშირებით? 

 შესაძლოა ეს კითხვა ნაწილობრივ უკავშირდება  IASB-ის მოსაზრებას 
სიმარტივესთან მიმართებით. 

5. გადაწონის თუ არა წინაწარ შემოთავაზებული ცვლილების სარგებელი  (2 ზევით) 

წინასწარ შემოთავაზებული ცვლილების ხარჯებს (3 და 4 ზევით)? 

IASB -ის განხილვა მისი 2019 წლის პროექტის ფარგლებში - მსს ფასს სტანდარტების 
ყოვლისმომცველი განხილვა  მიმდინარეობის პროცესშია. მაგალითად :2 

                                                      
1
 იხ.  https://www.ifrs.org/projects/work-plan/ 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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 ფასს 3 -თან  -  საწარმოთა გაერთიანება დაკავშირებით:  

 უნდა იყოს თუ არა მე -19 განყოფილებაში მოცემული საწარმოს განმარტება 
შესაბამისობაში მოყვანილი ფასს 3-თან?   

 უნდა იყოს თუ არა შემოღებული მოთხოვნები  ეტაპობრივი 
შესყიდვისთვის?  

 თუ უნდა იყოს, უნდა შეესაბამებოდეს თუ არა  ასეთი მოთხოვნები 
ფასს 3-ს?   

 უნდა მოხდეს თუ არა შესყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯების აღიარება 
შესყიდვის მომენტში?  

 უნდა იქნეს თუ არა მოთხოვნილი პირობითი ანაზღაურების შეფასება 
რეალური ღირებულებით თავდაპირველი აღიარებისას?  

 თუ უნდა იქნეს, უნდა გავრცელდეს თუ არა  მიზანშეუწონელი 
ხარჯის ამ ძალისხმევის მიზეზით პირობითი ანაზღაურების 
რეალური ღირებულებით შეფასების მოთხოვნისგან?. 

2. ფასს 3 -თან დაკავშირებით IASB -მა განმარტა, რომ  ის არ აპირებს  მსს ფასს-ის 

(2015) მოთხოვნების ცვლილებას  : 

 არამაკონტროლებელი წილის შეფასების შესაძლებლობის შემოღება 
რეალური ღირებულებით;; 

 აღიარების კრიტერიუმების ცვლილება არამატერიალური 
აქტივისთვის, რომელიც შეძენილია საწარმოთა გაერთიანებაში; 

 განმარტება, რომ მუშახელის ნაკრები არ უნდა იქნეს აღიარებული; და 

 დამატებითი მითითებების მიწოდება ხელახლა შეძენილ უფლებებთან 
დაკავშრებით. 

3.  ფასს  10 - კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები  სტანდარტთან  
დაკავშირებით IASB -მა გადაწყვიტა მიიღოს მოსაზრებები შემდეგთან 
მიმართებით: 

 მოყვანილ იქნეს თუ არა მე -9 განყოფილებაში არსებული საწარმოს 
კონტროლის განსაზღვრება შესაბამისობაში  ფასს 10 -თან? 

 შენარჩუნებულ იქნეს თუ არა პრეზუმპცია რომ საწარმო აკონტროლებს 
ინვესტიციის სუბიექტს თუ მას აქვს პირდაპირი კონტროლი ამ სუბიექტზე 
მხოლოდ და მხოლოდ ხმის უფლებებიდან გამომდინარე?  

 არ იქნეს შემოღებული საინვესტიციო სუბიექტის გამორიცხვა 
კონსოლიდაციიდან?  

 

4. ფასს  9 ფინანსური ინსტრუმენტები   სტანდარტთან დაკავშრებით  საბჭომ 
გადაწყვიტა მიიღოს მოსაზრებები შემდეგ საკითხებთან მიმართებით: 

                                                                                                                                                                     
2
 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. IASB -ის 2019 წლის სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი  30G  
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 შემოღებულ იქნეს თუ არა პრინციპები ფინანსური აქტივების 
კლასიფიკაციისა და შეფასებისთვის სახელშეკრულებო ფულადი 
ნაკადების საფუძველზე? 

 რომ არ შეიცვალოს მსს ფასს-ის მოთხოვნები (2015) თითოეული ქვევით 
ჩამოთვლილისთვის: 

1. რეალური ღირებულების შემოღება სხვა ყოვლისმომცველი 

შემოსავლის საშუალებით წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის? 

2. ფინანსური ინსტრუმენტების თავდაპირველი აღიარება 

გარიგების ფასით? 

3. ფინანსური ვალდებულებები და საკუთარი კრედიტი? 

4. აღიარების შეწყვეტის პრინციპები? 

 

 არსებობს თუ არა ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნების ჰეჯირების  
საჭიროების დაკონკრეტება მსს ფასს -ში?  

 თუ საჭიროა, შესაძლებელია თუ არა ჰეჯირების აღრიცხვის 
მოთხოვნების შენარჩუნება?  

 უნდა იქნეს თუ არა მსს ფასს-ი შესაბამისობაში მოყვანილი  ფასს 9-ის 
გამარტივებულ მიდგომასთან ფინანსური აქტივების გაუფასურებასთან 
დაკავშირებით მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის მოდელში? 

 არსებობს თუ არა სრულ ფასს-ზე არჩევითი დაბრუნების საჭიროება 
ფინანსური ინსტრუმენტების აღიარებისა და შეფასებისთვის? 

 საჭიროების შემთხვევაში , რომელი სტანდარტი უნდა იქნეს 
გამოყენებული ბასს 39 თუ ფასს  9? 

5. ფასს  13 -   რეალური ღირებულების შეფასება  დაკავშირებით IASB მა გადაწყვიტა 

მიიღოს მოსაზრებები მოყვანილ იქნეს თუ არა მსს ფასს -ი შესაბამისობაში  ფასს  

13 -თან.  კერძოდ: 

 იქნეს თუ არა B დანართში (ტერმინთა განმარტებები) რეალური 
ღირებულების განსაზღვრება შესაბამისობაში მოყვანილი ფასს 13 -თან? 

 იქნეს თუ არა მე-11  განყოფილებაში (ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები) და სხვა განყოფილებებში რეალური ღირებულების 
შეფასებასთან დაკავშირებული მითითებები  შესაბამისობაში მოყვანილი 
ფასს 13-თან ისე, რომ  რეალური ღირებულების იერარქია 

გათვალისწინებულ იქნეს მე-11 განყოფილებაში და ასევე შეიცავდეს 
მაგალითებს, რომლებიც თვალსაჩინოდ უჩვენებენ ამ იერარქიის 
გამოყენებას?  

 გადატანილ იქნეს თუ არა ზოგადი განმარტებითი შენიშვნების 
მოთხოვნები ერთ კონკრეტულ ადგილზე რეალური ღირებულების 
შეფასებასთან დაკავშირებულ მითითებებთან ერთად?   

 გადატანილ იქნეს თუ არა მითითებები ამორტიზებულ 
ღირებულებასთან დაკავშირებით?  

 გადატანილ იქნეს თუ არა რეალური ღირებულების შეფასებასთან 
დაკავშირებული მითითებები მე-11 და სხვა განყოფილებებიდან მე-2 

განყოფილებაში - კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები? 
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 ხომ არ ჯობია არ იქნეს მოთხოვნილი მოსაზრებები იერარქიის დონის 
მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელზეც რეალური ღირებულების 
შეფასება უნდა იქნეს გამჟღავნებული? 

6. ფასს  14 - გადავადებული სატარიფო სხვაობების ანგარიშები სტანდარტთან 
დაკავშირებით  IASB -მა სავარაუდოდ გადაწყვიტა  არ მოითხოვოს მოსაზრებები 
მსს ფასს-ის მე15 ფასს -თან შესაბამისობაში მოყვანასთან დაკავშირებით.   

7. ფასს  15-თან დაკავშირებით ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებებიდან IASB - მა გადაწყვიტა მოითხოვოს მოსაზრებები 23-ე 
განყოფილების (ამონაგები) შესაბამისობაში მოყვანასთან დაკავშირებით ფასს-

15_თან. კერძოდ,   IASB -მ გადაწყვიტა მიიღოს მოსაზრებები შემდეგის შესახებ:  

 სამი ალტერნატიული მიდგომა: 

ალტერნატივა 1 — 23 -ე განყოფილების მოდიფიცირება იმგვარად, 

რომ ამოღებულ იქნეს მკაფიო განსხვავებები 23-ე განყოფილების და 

ფასს 15 -ის გამოყენების შედეგების თვალსაზრისით, 23 -ე 

განყოფილების სრული გადამუშავების გარეშე (IASB -ის უპირატესი 

მიდგომა); 

ალტერნატივა 2 — 23 -ე განყოფილების სრული გადამუშავება ფასს 

15 -ში გამოყენებული პრინციპების და ენის ასახვის მიზნით; და   

ალტერნატივა 3 — 2019 წლის განხილვიდან 23 -ე განყოფილების 

ცვლილებების ამოღება.   

 იქნეს თუ არა გაწეული შეღავათი გადასვლასთან დაკავშირებით 1 -ლი და 
მე-2 ალტერნატივის ფარგლებში, სუბიექტისთვის საშუალების მიცემით 
გააგრძელოს თავისი მიმდინარე შემოსავლის აღრიცხვა განხორციელების 
პროცესში მყოფი ნებისმიერი ხელშეკრულებისთვის გადასვლის თარიღის 
მდგომარეობით, ან ისეთი ხელშეკრულებისთვის, რომლის დასრულებაც 
იგეგმება გადასვლის თარიღიდან განსაზღვრული დროის განმავლობაში.  

 ფასს  16-თან დაკავშრებით - იჯარა IASB -მ გადაწყვიტა მიიღოს 
მოსაზრებები მე-20 განყოფილების შესაბამისობაში მოყვანასთან 
დაკავშირებით ფასს 16-თან. კერძოდ ,  IASB მოსაზრებებს მიიღებს 
შემდეგის შესახებ:  

 ფასს 16 -ის მოთხოვნების გამარტივება, კერძოდ: 

i. შემოღებულ იქნეს თუ არა აღიარებისგან გათავისუფლება 

იჯარისთვის: (i) რომლის ხანგრძლივობაც 12 თვეა ან ნაკლები 

(მოკლევადიანი იჯარა); და (ii) დაბალფასიანი აქტივების იჯარა? 

ii. გათავისუფლდნენ თუ არა სუბიექტები მოთხოვნისგან 

გააცალკევონ იჯარის კომპონენტები  ნებისმიერი დაკავშირებული 

არა-საიჯარო კომპონენტებისგან? და  

iii. გამარტივდეს თუ არა შეფასების მოთხოვნები ზოგიერთი 

ცვლადი საიჯარო გადახდისთვის და არჩევითი გადახდებისთვის, 

როგორებიცაა გახანგრძლივების შესაძლებლობებთან 

დაკავშირებული კომპონენტები? 

 დამატებითი გამარტივებები, კერძოდ: 
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i. გაუქმდეს თუ არა რაოდენობრივი ზღვარი  დაბალფასიანი 

აქტივებისთვის და  შემოღებულ იქნეს თუ არა მაგალითების 

ჩამონათვალი სუბიექტების დასახმარებლად ასეთი აქტივების 

იდენტიფიკაციაში და უნდა შეინარჩუნოს თუ არა IASB-მ  US$5,000 

ზღვარი დაბალფასიანი აქტივების იჯარისთვის? 

ii. იქნეს თუ არა გაწეული დამატებითი შეღავათი საწარმოებისთვის 

დისკონტის განაკვეთის იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით, რომელიც 

გამოყენებულ უნდა იქნეს ვალდებულების განსაზღვრისას; 

iii. ხომ არ იქნეს დამატებითი შეღავათი გაწეული საწარმოებისთვის  

საიჯარო ვადის განსაზღვრის და ხელახალი შეფასების თვალსაზრისით? 

iv. გამარტივდეს თუ არა შემდგომი შეფასების (გადაფასების) მოთხოვნები 

საიჯარო ვალდებულებისთვის? და  

v. შენარჩუნებულ იქნეს თუ არა ფინანსური იჯარის არსებული 

განმარტებითი შენიშვნები მსს ფასს-ში. 

 

8. მომავალ შეხვედრაზე საბჭო გადაწყვეტს მოითხოვოს თუ არა მხარეთა 
ჩართულობა იმასთან დაკავშრებით თუ როგორ შეიცვალოს ან შეიცვალოს თუ არა 
მსს ფასს-ი ქვევით ჩამოთვლილთან შესაბამისობაში მოსაყვანად:  

 ფასს  12 განმარტებითი შენიშვნები სხვა საწარმოებში მონაწილეობის 

შესახებ; და 

 ბასს 23 ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები.  

[შენიშვნა: 2019 წლის სექტემბერში IASB -ის პერსონალმა შეიმუშავა 

რეკომენდაცია, რომ საბჭოს ეწარმოებინა კონსულტაცია 

ინფორმაციის მოთხოვნის RfI საშუალებით:  : 

(ა) მოთხოვნილი ყოფილიყო თუ არა ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული ხარჯების კაპიტალიზაცია, რომლებიც უშუალოდ 

მიეკუთვნება კვალიფიციური აქტივის შესყიდვას, მშენებლობას ან 

წარმოებას  ;  

(ბ) შემოღებულ იქნეს თუ არა სააღრიცხვო პოლიტიკა არჩევანით 

მოხდეს თუ არა ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული ხარჯების 

კაპიტალიზაცია თუ ხარჯებში გატარება; ან  

(გ) შენარჩუნებულ იქნეს თუ არა 25 -ე განყოფილების მიმდინარე 

მოთხოვნები.]3  

9. 2019 წლის სექტემბრის შეხვედრაზე IASB განიხილავს მოითხოვოს თუ არა 
მოსაზრებები შემდეგთან დაკავშირებით:  

 28 -ე განყოფილების  დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 

შესაბამისობაში მოყვანა ბასს 19-ის (დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები) 

2011 წლის ცვლილებასთან. ასეთ შემთხვევაში  რომელი აღრიცხვა უნდა 
განისაზღვროს?4 

                                                      
3
 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დღის წესრიგის საკითხი 30D  IASB -ის სექტემბრის სხდომისთვის . 

4
 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დღის წესრიგის საკითხი 30B  IASB -ის სექტემბრის სხდომისთვის . 

https://www.saras.gov.ge/ka/Ifrs/Pdf/99
https://www.saras.gov.ge/ka/Ifrs/Pdf/99
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 მე-15 განყოფილების  ინვესტიციები ერთობლივ საწარმოებში 

შესაბამისობაში მოყვანა ფასს 11-ის ცვლილებასთან  ერთობლივი 
საქმიანობა. შესაბამისობის შემთხვევაში როგორ, ანუ რომელი აღრიცხვა 
უნდა განისაზღვროს?5 

 მსს ფასს-ის მასშტაბი. [შენიშვნა: IASB -ის პერსონალის რეკომენდაციაა, 

რომ IASB -მ მიიღოს მოსაზრებები ინფორმაციის მოთხოვნის დოკუმენტში  
არ შეცვალოს  მსს ფასს-ის მასშტაბი.]6 

 

10. უნდა შეიცვალოს თუ არა მსს ფასს -ი კრიპტოვალუტებისთვის აღრიცხვის 
განსასაზღვრად?   

 

 თუ უნდა შეიცვალოს, რა ტიპის აღრიცხვა უნდა იქნეს მითითებული?  

[შენიშვნა: 2019 წლის სექტემბერში  IASB -ის პერსონალის 
რეკომენდაციაა რომ IASB -მ მიიღოს მოსაზრებები ინფორმაციის 
მოთხოვნის დოკუმენტში შემდეგის შესახებ: 

 

  

(ა) არის თუ არა კრიპტოვალუტის ფლობა და კრიპტოაქტივების ემისია 

ფართოდ გავრცელებული და არსებითი მცირე საწარმოებს შორის ;  

(ბ) შემდეგი სამი ალტერნატივა არის განსაზღვრული კრიპტოვალუტის 

ფლობისთვის:  

ალტერნატივა 1 — არაფრის კეთება;  

ალტერნატივა 2— გადაფასების მოდელის შემოღება 

არამატერიალური აქტივებისთვის მე-18 განყოფილებაში  

არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა; ან  

ალტერნატივა 3—ცალკე განყოფილების შექმნა 

კრიპტოვალუტისთვის?   

(გ) უნდა ეხებოდეს თუ არა მსს ფასს -ი კრიპტოვალუტის მაინინგს და 

სტეიკინგს.]7 

  

11. უნდა იყოს თუ არა და როგორ კითხვა - პასუხი ფინანსური საგარანტიო 

ხელშეკრულებების აღრიცხვა ემიტენტის ინდივიდუალურ ან ცალკე ფინანსურ 

ანგარიშგებებში  (Q&A 2017/12.1) შეტანილი მსს ფასს - ში? 

[შენიშვნა: 2019  წლის სექტემბერში IASB -ის პერსონალმა შეიმუშავა 

რეკომენდაცია, რომ საბჭოს ეწარმოებინა კონსულტაცია 

ინფორმაციის მოთხოვნის RfI საშუალებით  შემდეგ საკითხებზე: 

(ა) ფინანსური საგარანტიო ხელშეკრულებების განსაზღვრების 

დამატება მსს ფასს - ისთვის,  რომელიც მოცემულია ფასს 9 -ში; და  

(ბ) მსს ფასს - ში ფინანსური საგარანტიო ხელშეკრულებების 

მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა  ფასს 9 სტანდარტთან  

კითხვა - პასუხის ჩართვით მე -12 განყოფილებაში და შემდეგი 

აღრიცხვის დაზუსტება:  თავდაპირველი აღიარებისას  რეალური 

                                                      
5
 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დღის წესრიგის საკითხი 30F  IASB -ის სექტემბრის სხდომისთვის . 

6
 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დღის წესრიგის საკითხი 30A  IASB -ის სექტემბრის სხდომისთვის . 

7
 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დღის წესრიგის საკითხი 30E  IASB -ის სექტემბრის სხდომისთვის . 
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ღირებულებით შეფასება და შემდეგ უმეტესით მომდევნო ორს 

შორის: (ა) ნებისმიერი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის თანხა, 

რომელიც აღიარებული იქნებოდა საწარმოს თვითონ რომ გაეცა 

სესხი (სესხის დაფარვის გარანტიის გაცემის ნაცვლად) და (ბ) 

თავდაპირველად აღიარებულ  თანხას მინუს, საჭიროების 

შემთხვევაში, შემოსავლის კუმულაციური ოდენობა რომელიც 

აღიარებულია  ფასს  15-ის პრინციპების შესაბამისად  ამონაგები 

მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან.]8  

12. IFRIC ინტერპრეტაციებთან და სრული ფასს-ის ცვლილებებთან დაკავშირებით  
IASB -მ გადაწყვიტა მიიღოს მოსაზრებები შემდეგ საკითხებთან მიმართებით:  

 შეცვალოს თუ არა 34 -ე განყოფილება - სპეციალიზებული საქმიანობა 

შესაბამისობაში მოსაყვანად ბასს 16-ის და ბასს 41 -ის ცვლილებებთან  

სოფლის მეურნეობა: მსხმოიარე მცენარეები, რომელიც მოითხოვს რომ 

ნაყოფის მომცემი მცენარეები როგორებიცაა მაგ. ვაზი აღრიცხულ იქნეს 

იმგვარად როგორც ძირითადი საშუალებები ბასს 16 -ის მიხედვით?   

 ასეთი ცვლილების შემთხვევაში, მსს ფასს -ი უნდა გამარტივდეს თუ არა  

მსხმოიარე მცენარიდან მიღებული ნაყოფის ბიფურკაციაზე (გაორება) 

უარით?  

 შეცვალოს თუ არა 21 -ე განყოფილება  ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები 

და პირობითი აქტივები IFRIC 21-თან (დაბეგვრა)  შესაბამისობაში მოსაყვანად, 

რომელიც ბასს 37-თან შესაბამისობით განსაზღვრავს  კრიტერიუმებს 

საგადასახადო ვალდებულების აღიარებისთვის?   

 შეიცვალოს თუ არა 30 -ე განყოფილება  ოპერაციები უცხოური ვალუტით IFRIC 22 -

თან (ოპერაციები უცხოური ვალუტით და წინასწარი ანაზღაურება) შესაბამისობაში 

მოსაყვანად, რომელიც განმარტავს ოპერაციის თარიღს არამონეტარული მუხლის 

აღიარების შეწყვეტასთან მიმართებით, როცა დაკავშირებული შემოსავალი, ხარჯი ან 

აქტივი აღიარდება?   

 განიმარტოს და შესაბამისობაში მოყვანილ იქნეს თუ არა „არსებითის“ განსაზღვრება 

მე-3 განყოფილებაში  -  ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა  იმისათვის, რომ 

ასახულ იქნეს სრულ ფასს-ში მოცემული ბასს 1-ის და ბასს 8-ის არსებითი 

ცვლილებების განსაზღვრება  (რომელიც 2020 წელს ამოქმედდება)? 

 შეიცვალოს თუ არა მე -17 განყოფილება -ძირითადი საშუალებები  სრულ ფასს - თან  

შესაბამისობაში მოსაყვანად ცვეთის და ამორტიზაციის  მისაღები მეთოდის 

განმარტებასთან დაკავშირებით (ბასს 16 და  ბასს 38 -ის ცვლილებები), რომლის 

თანახმად ამონაგებზე დამყარებული მეთოდების გამოყენება აქტივის ცვეთის 

გამოსათვლელად არ არის მიზანშეწონილი, რადგან საქმიანობიდან მიღებული 

ამონაგები, რომელიც მოიცავს აქტივით სარგებლობას ზოგადად ასახავს აქტივში 

რეალიზებული ეკონომიკური სარგებლის მოხმარებისგან განსხვავებულ ფაქტორებს  ? 

 უნდა შეიცვალოს თუ არა მე -18 განყოფილება - არამატერიალური აქტივები 

გუდვილის გარდა სრულ ფასს -თან შესაბამისობაში მოსაყვანად  ცვეთის და 

ამორტიზაციის  მისაღები მეთოდის განმარტებასთან დაკავშირებით (ბასს 16 და  ბასს 

38 -ის ცვლილებები), რომელიც მიუთითებს რომ  ამონაგები ზოგადად მიიჩნევა 

არამატერიალურ აქტივში რეალიზებული ეკონომიკური სარგებლის მოხმარების 

                                                      
8
 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დღის წესრიგის საკითხი 30C  IASB -ის სექტემბრის 

სხდომისთვის . 

https://saras.gov.ge/ka/Ifrs/Pdf/102
https://saras.gov.ge/ka/Ifrs/Pdf/102


საქართველოს ჩართულობა IASB -ის მიერ მსს ფასს-ის განახლების პროცესში 

 

 

 8 

შეფასების არასათანადო საფუძვლად.  შეიძლება ეს პრეზუმპცია უარყოფილ იქნეს 

განსაკუთრებულ შეზღუდულ შემთხვევებში? 

 

 შეიცვალოს თუ არა მე-16 განყოფილება  საინვესტიციო ქონება :  

 სრული ფასს-ის  2011–2013 წლების ციკლის ყოველწლიურ შესწორებებთან  

(ბასს 40) შესაბამისობაში მოსაყვანად, რომელიც მიუთითებს, რომ იმის 

განსაზღვრა აკმაყოფილებს თუ არა კონკრეტული ოპერაცია „საწარმოთა 

გაერთიანების“ განმარტებას, რომელიც განსაზღვრულია ფასს 3 -ით -

საწარმოთა გაერთიანება, და საინვესტიციო ქონების განმარტებას, რომელიც 

განსაზღვრულია ბასს -40-ით - საინვესტიციო ქონება, მოითხოვს ორივე 

სტანდარტის ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გამოყენებას? 

 რომ შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი  სრულ ფასს-თან     საინვესტიციო 

ქონების გადაცემა (ბასს 40-ის ცვლილება), რომელიც განმარტავს რომ საწარმომ  

ქონება უნდა გადასცეს  ან მიიღოს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს 

სარგებლობის ცვლილების მტკიცებულება. სარგებლობის ცვლილებას ადგილი 

აქვს თუ ქონება აკმაყოფილებს, ან აღარ აკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების 

განსაზღვრებას?   

 შეიცვალოს თუ არა 26 - ე განყოფილება   აქციებზე დაფუძნებული გადახდა სრულ 

ფასს -თან შესაბამისობისთვის :  

 ფასს სტანდარტების  2010–2012 წწ ყოველწლიური შესწორებების ციკლი  

(ფასს  2) რომელიც ცვლის  'წილობრივი უფლებების მიღების' და 'საბაზრო 

პირობის' განსაზღვრებებს და ამატებს ' ეფექტიანობის პირობას“ და 

„მომსახურების პირობას“ (რომლებიც იყო ადრე  „წილობრივი უფლებების 

მიღების“ განსაზღვრების ნაწილი)? 

 აქციებზე დამყარებული გადახდის ოპერაციების კლასიფიკაცია და შეფასება  

(ფასს  2 -ის ცვლილება)? ეს ცვლილება განმარტავს აღრიცხვას 
შემდეგისთვის: 

(ა) ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით  აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის, წილობრივი და 

არაწილობრივი პირობების შედეგები? [შენიშვნა: საბჭოს 

პერსონალის რეკომენდაციაა რეაგირება 26.14 პარაგრაფში არსებულ 

ნაკლოვანებაზე, რომელიც მოითხოვს რეალური ღირებულებით 

შეფასებას მაგრამ არაფერს ამბობს ასეთი რეალური ღირებულების 

კორექტირებაზე  არასაბაზრო წილობრივ პირობებთან 

დაკავშირებით..]  

(ბ) აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები ნეტო 

ანგარიშსწორებით წყაროსთან დაკავებული საგადასახადო 

ვალდებულებებისთვის? [შენიშვნა: საბჭოს პერსონალის 

რეკომენდაციაა  შესაბამისობა, რადგან ცვლილება იძლევა 

გამონაკლისს ხარჯთეფექტურ საფუძველზე რაც სხვაგვარად არ 

იქნება ხელმისაწვდომი მცირე საწარმოებისთვის.] 

(გ) აქციებზე დაფუძნებული გადახდის პირობების მოდიფიკაცია 

რომელიც ცვლის ოპერაციის კლასიფიკაციას ფულადი 

ანგარიშსწორების საფუძველზე განხორციელებული ოპერაციიდან 

წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით 

განხორციელებულ ოპერაციად  . [შენიშვნა: საბჭოს პერსონალის 
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რეკომენდაციაა აღნიშნულის იგნორირება, რადგან  26 -ე 

განყოფილება არ აკონკრეტებს აღრიცხვას მოდიფიკაციებისთვის.] 

 შეიცვალოს თუ არა 29 -ე განყოფილება მოგების გადასახადი შესაბამისობაში 

მოსაყვანად  :  

 IFRIC 23 -თან (გაურკვევლობა მოგების გადასახადის აღრიცხვასთან 

დაკავშირებით),  რომელიც განსაზღვრავს აღრიცხვას გაურკვეველი 

საგადასახადო პოზიციებისთვის? 

 გადავადებული საგადასახადო აქტივის აღიარება  არარეალიზებული 

ზარალისთვის რომელიც განმარტავს, რომ : 

(ა) არარეალიზებული ზარალი სავალო ინსტრუმენტებზე  

შეფასებული რეალური ღირებულებით და თვითღირებულებით 

საგადასახადო მიზნებისთვის იძლევა გამოქვითვად დროებით 

სხვაობას იმის მიუხედავად მოელის თუ არა სავალო ინსტრუმენტის 

მფლობელი სავალო ინსტრუმენტის საბალანსო ღირებულების 

ამოღებას გაყიდვით თუ სარგებლობით. 

 (ბ) აქტივის საბალანსო ღირებულება არ ზღუდავს სავარაუდო 

სამომავლო დასაბეგრი მოგების შეფასებას; 

(გ) სამომავლო დასაბეგრი მოგების შეფასება გამორიცხავს 

საგადასახადო დაქვითვებს, რომლებიც განპირობებულია 

დაქვითვადი დროებითი სხვაობის უკუგატარებით. 

 (დ) საწარმო აფასებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს სხვა 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივებთან ერთად. იმ შემთხვევაში 

როცა საგადასახადო კანონმდებლობა ზღუდავს საგადასახადო 

ზარალის გამოყენებას, საწარმომ უნდა შეაფასოს გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი იმავე ტიპის სხვა გადავადებულ 

საგადასახადო აქტივებთან ერთად.   

13. იქნეს თუ არა მე-2 განყოფილება - კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები  

შესაბამისობაში მოყვანილი კონცეპტუალურ ჩარჩოსთან.  (2018). 
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