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ხელმძღვანელობის კომენტარები

დღის წესრიგი

ბასსს-ის ზოგადი სიახლეები

მსს ფასს-ის ყოვლისმომცველი მიმოხილვა

ხელმძღვანელობის კომენტარები

მსს ფასს-ის ყოვლისმომცველი მიმოხილვა
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ფასს სტანდარტების თანმიმდევრული გამოყენების მხარდაჭერა

ბასსს-ის ზოგადი სიახლეები

მიმდინარე და მომავალი კონსულტაციები

სხვა პროექტები

ჩვენი დაინტერესებული მხარეების მხარდაჭერა კორონავირუსის პანდემიის დროს

მოთხოვნები, რომლებიც მალე ამოქმედდება

მომდევნო ხუთი წლის დაგეგმვა

ფასს ტაქსონომია
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Covid-19 და საბჭოს საქმიანობა

საბჭომ შემდეგი ნაბიჯები გადადგა დაინტერესებული მხარეების დასახმარებლად

1.

დახმარება სტანდარტების გამოყენებაში
❑ ფასს სტანდარტების გამოყენების

მხარდაჭერა covid-19-ის პირობებში

2.

განახლების ვადები
❑ ვადების განახლების პროექტებისთვის და

საკონსულტაციო დოკუმენტებისთვის

3.

უწყვეტი ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მხარეებისთვის
❑ დაინტერესებულ მხარეებთან ვირტუალური ურთიერთობა
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1. დახმარება სტანდარტების გამოყენებაში

მაგალითი 3: ფასს 16-ის ცვლილებამაგალითი 2: ფასს 16 და covid-19 

სასწავლო მასალა:ფასს 9-ის

ფინანსური ინსტრუმენტები
გამოყენება მოსალოდნელი

საკრედიტო ზარალის აღრიცხვაში

(ECLs) მიმდინარე გარემოში

სასწავლო მასალა: ფასს 16 იჯარა და
სხვა სტანდარტების გამოყენება

საიჯარო კონცესიის მიმართ, 

რომლის დაშვებაც მოხდა covid-19 

პანდემიის შედეგად

იძლევა არჩევით პრაქტიკულ

შეღავათს მოიჯარისთვის აღრიცხვაში

კონკრეტული საიჯარო

კონცესიებისთვის, რომლებსაც

ადგილი აქვს covid-19 ის პანდემიის

შედეგად

❑ რეაგირება covid-19-ს პანდემიიდან გამომდინარე გადაუდებელ საკითხებზე დაინტერესებულ მხარეებთან
დისკუსიის, სასწავლო მასალების და საჭიროების შემთხვევაში ფასს სტანდარტების ცვლილების საშუალებით

❑ თუ სასწრაფოდ არის საჭირო სტანდარტის შემუშავება, საბჭო იმოქმედებს სწრაფად, სათანადო პროცესის
დაცვით

➢ უზრუნველყოფს ყველა პერსპექტივის გამჭვირვალე განხილვას და გაუთვალისიწნებელი შედეგების შეზღუდვას
ცვლილებების საბოლოო სახით მომზადებამდე

❑ სასწავლო მასალები განკუთვნილია IFRSსტანდარტების მოთხოვნის

თანმიმდევრულად გამოსაყენებლად

მაგალითი 1: ფასს 9 და covid-19 
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2. განახლების ვადები covid-19-ის პანდემიის გამო

❑ საკონსულტაციო პერიოდის გახანგრძლივება
კომენტარებისთვის ამჟამად ღია დოკუმენტებისთვის რომ
დაინტერესებულ მხარეებს ჰქონდეთ საკმარისი დრო
ეფექტური რეაგირებისთვის

❑ მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტების ვადების
გადახედვა

საკონსულტაციო დოკუმენტები

ვალდებულებების მოკლევადიან ან გრძელვადიან
ვალდებულებებად კლასიფიკაციასთან
დაკავშირებით ბასს 1-ის ცვლილებების
ამოქმედების თარიღი გადავადდა 2023 წლის 1-ლ
იანვრამდე. 

ამოქმედების თარიღის გადავადება

2020წლის მაისში საბჭომ გამოაქვეყნა IFRS სტანდარტების
რამდენიმე მცირემასშტაბიანი ცვლილება, რომლებიც
თავიდან 2020 წლის აპრილისა და მაისისთვის იყო
დაგეგმილი დაინტერესებული მხარეების მიერ შედარებით
უფრო ეფექტიანი გამოქვეყნების შემდგომი პროცედურების
ხელშესაწყობად

მცირემასშტაბიანი ცვლილებების პაკეტის
მომზადება

დასრულებული პროექტები: 

❑ ფასს17-ის ცვლილებები გამოქვეყნდა 2020 წლის 25 ივნისს

❑ საორიენტაციო საბაზისო საპროცენტო განაკვეთის რეფორმა
- მე-2 ფაზა გამოქვეყნდა 2020 წლის 27 აგვისტოს

დროის მიმართ სენსიტიური პროექტების პროგრესი
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3. დაინტერესებული მხარეებისთვის ხელმისაწვდომობის უწყვეტობა

დაინტერესებულ მხარეებს შუძლიათ წვდომა ჩვენს ვებგვერდზე უახლესი:

❑ პრესრელიზებისთვის
❑ სამუშაო გეგმებისთვის
❑ სასწავლო მასალებისთვის

შეხვედრები კვლავ საჯაროა, გამჭვირვალობის და სათანადო პროცესების დაცვის
მოთხოვნების შესაბამისად

საბჭოს წევრები და პერსონალი დისტანციურად მუშაობენ და მათთან დაკავშირება
ჩვეულებრივ არის შესაძლებელი:

❑ ზარების გადართვა (+44 (0)20 72466410) წარმოებს შესაბამის თანამშრომელზე
❑ ინტერპრეტაციების კომიტეტი აქტიურია: [ifric@ifrs.org]

ვირტუალური შეხვედრები: https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/

mailto:ifric@ifrs.org
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/


ფასს სტანდარტების
თანმიმდევრული

გამოყენების მხარდაჭერა
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11ინტერპრეტაციების კომიტეტის პროცესი 11

აუცილებელია ფასსსტანდარტების ცვლილება?

არის ეს საკითხი გავრცელებული/მოსალოდნელია რომ
ის არსებით გავლენას იქონიებს? 

შეიძლება საკითხი გადაიჭრას ეფექტიანად და
საკმარისად მცირეა მისი მასშტაბი? 

მცირემასშტაბიანი სტანდარტის შემუშავება
(ე.ი. ცვლილების ან ინტერპრეტაციის მცირე მასშტაბი)

კომიტეტი იღებს კითხვას

განხილული და დამტკიცებულია
ბასსს-ის მიერ

დიახ

დიახ

დიახ

გადაწყვეტილება

წარადგენს
გადაწყვეტილებას და

ხშირად ურთავს
განმარტებით მასალას *

არა

* გადაწყვეტილება ქვეყნდება
ბასსს-ის თანხმობით

საწინააღმდეგო პოზიციის
არქონის შემთხვევაში
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12კომიტეტის სამუშაო: 2020 წლის საქმიანობის მიმოხილვა

2020 წელს ჯერჯერობით კომიტეტის ხუთი შეხვედრა
ჩატარდა

განხილულია
12
თემა

11
თემაზე კომიტეტმა რეაგირება მოახდინა დღის
წესრიგის გადაწყვეტილებების საშუალებით
განმარტებით მასალასთან ერთად

1
თემაზე რეაგირება მოხდა მცირემასშტაბიანი
ცვლილების საშუალებით
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პროცედურული პროცესის ცნობარი და დღის
წესრიგის გადაწყვეტილებები

გადამუშავებული პროცედურული პროცესის ცნობარი 2020 წლის აგვისტოში
გამოქვეყნდა

თუ სააღრიცხვო პრაქტიკა არ შეესაბამება დღის წესრიგის გადაწყვეტილებას, მაშინ ის ფასს-ი არ არის

განმარტებითი მასალა დღის წესრიგის გადაწყვეტილებებში

• არ შეუძლია ფასს სტანდარტების მოთხოვნების დამატება ან ცვლილება

• იღებს უფლებამოსილებას ფასს სტანდარტებიდან

• შეიძლება შეიცავდეს დამატებით მონაცემებს, რომლებსაც შეუძლია კომპანიის
წარმოდგენის შეცვლა ფასს სტანდარტების გამოყენების შესახებ

კომპანია უფლებამოსილია ისარგებლოს საკმარისი დროით აუცილებელი სააღრიცხვო
პოლიტიკის ცვლილების განსასაზღვრად და დასანერგად დღის წესრიგის

გადაწყვეტილების შედეგად

ბასსს ახლა
ფორმალიზებული სახით
არის ჩართული დასკვნითი

სახით მომზადებაში
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14კომიტეტის სამუშაო: 2019 წლის საქმიანობის მიმოხილვა

2019 წელს კომიტეტის ხუთი შეხვედრა ჩატარდა

განხილულია
33
თემა

30 თემაზე კომიტეტმა რეაგირება მოახდინა დღის
წესრიგის გადაწყვეტილებების საშუალებით
განმარტებით მასალასთან ერთად

1
თემაზე რეაგირება მოხდა მცირემასშტაბიანი
ცვლილების საშუალებით

2 თემაზე მიმდინარეობს მუშაობა
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15დღის წესრიგის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებების ნიმუში

ფასს 9 ფინანსური
ინსტრუმენტები

ფასს 15 ამონაგები
მომხმარებლებთან
გაფორმებული

ხელშეკრულებებიდან

კომპენსაცია
დაგვიანებისთვის/ 

გაუქმება

ფასს 16 

იჯარა

იჯარის
განსაზღვრება

სხვა სტანდარტები

კრიპტოვალუტის
ფლობა

უცხოური ვალუტის რისკის
რეალური ღირებულების
ჰეჯირება არასაფინანსო

აქტივებზე

მოიჯარის ზღვრული
სასესხო განაკვეთი ტრენინგის ხარჯები

იჯარის პერიოდი

ჰიპერინფლაციური
ოპერაციები

უცხოური ვალუტით

გაყიდვა უკუიჯარის
პირობით ცვლადი

გადახდებით

მიწოდების ჯაჭვის
დაფინანსების
მექანიზმები -

უკუფაქტორინგი

გადახდები
ბაზრის

მონაწილეებს
შორის

აქტივის აღდგენის
მრავალი

საგადასახადო
შედეგი

შვილობილ საწარმოში
ინვესტიციასთან
დაკავშირებული
გადავადებული
გადასახადი



მოთხოვნები, რომლებიც
მალე ამოქმედდება
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რა როდის მოითხოვება?

1-ლი იანვარი 2022 1-ლი იანვარი 2023

ძირითადი საშუალებები: 

შემოსავალი მიზნობრივ
გამოყენებამდე (ბასს 16 –ის

ცვლილებები)

კონცეპტუალური მიდგომა
(ფასს 3 -ის ცვლილებები)

წაგებიანი ხელშეკრულებები—

ხელშეკრულების შესრულების
ღირებულება

(ბასს 37-ის ცვლილებები) 

ფასს სტანდარტების წლიური
გაუმჯობესება 2018–2020

ვალდებულებების კლასიფიკაცია
მოკლევადიან და გრძელვადიან

ვალდებულებებად
(ბასს 1-ის ცვლილებები) 

ფასს 17 სადაზღვევო
ხელშეკრულებები

(შეიცვალა 2020 წლის ივნისში) 

1-ლი იანვარი 2021

საორიენტაციო საბაზისო
საპროცენტო განაკვეთის

რეფორმა (IBOR) — მე-2 ფაზა

სააღრიცხვო პოლიტიკა და
სააღრიცხვო შეფასებები (ბასს

8 -ის ცვლილებები)

ინფორმაციის გამჟღავნების
ინიციატივა — სააღრიცხვო

პოლიტიკა
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18ფასს 17 სადაზღვევო ხელშეკრულებები (შეიცვალა 2020 წლის ივნისში)

უკეთესი ინფორმაცია
მომგებიანობის შესახებ

გაცილებით სასარგებლო და
გამჭვირვალე ინფორმაცია

• მოითხოვს თანმიმდევრულ აღღიცხვას ყველა სადაზღვევო ხელშეკრულებისთვის

• ემყარება მიმდინარე შეფასების მოდელს

• იძლევა სასარგებლო ინფორმაციას სადაზღვევო ხელშეკრულებების მომგებიანობის შესახებ

• წარმოგვიდგენს შესადარის ინფორმაციას კომპანიების მიხედვით

• ეხმარება ინვესტორებს გონივრული ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობების შესრულებაში

სამიზნე ცვლილებები გამოქვეყნდა 2020 წლის ივნისში

• არ ცვლის ფასს 17-ის ფუნდამენტურ პრინციპებს

• ხელს უწყობს კომპანიებს ფასს 17-ის დანერგვაში და უადვილებს მათ შედეგების განმარტებას

წლიური საანგარიშგებო პერიოდები, რომლებიც იწყება 2023 წლის 1-ლ იანვარს ან
ამ თარიღის შემდეგ

ძალაში
შესვლის თარიღი



მიმდინარე სამუშაო გეგმის
განახლება



მიმდინარე კონსულტაციები
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საკონსულტაციო პერიოდები

ზოგადი პრეზენტაცია და
განმარტებითი შენიშვნები

(ძირითადი ფინანსური
ანგარიშგებები)

(დეკემბერი 2019)

საწარმოთა გაერთიანება —

განმარტებითი შენიშვნები, 

გუდვილი და გაუფასურება
(მარტი 2020)

მსს ფასს-ის მეორე
ყოვლისმოცველი

განხილვა
(იანვარი 2020)

კვ4 2019 კვ1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

განსახილველი პროექტი

სადისკუსიო დოკუმენტი

ინფორმაციის მოთხოვნა
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ზოგადი პრეზენტაცია და განმარტებითი ზოგადი
პრეზენტაცია და განმარტებითი შენიშვნები

პრიორიტეტულად
იდენტიფიცირებული

პროექტი

განსახილველი
პროექტის

გამოქვეყნება

საკონსულტაციო
პერიოდი

უკუკავშირის
შეჯამება

2015 2016–2019 Q4 2019 Q1–Q3 2020 Q4 2020

განსახილველი
პროექტის
შემუშავება

• ინფორმაციის
კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

• მოგება-ზარალის
ანგარიშგებაში შეტანილ
ინფორმაციაზე
ფოკუსირება

ამოცანა
დამატებითი ქვეჯამების განსაზღვრის მოთხოვნა მოგება-
ზარალის ანგარიშგებაში

მოთხოვნების გამკაცრება ჩაშლილი ინფორმაციისთვის

განმარტებითი შენიშვნების მოთხოვნა მენეჯმენტის
საქმიანობის შეფასების საზომის შესახებ







ძირითადი წინადადებები
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საწარმოთა გაერთიანება—განმარტებითი შენიშვნები, გუდვილი და გაუფასურება

ფასს 3 

დანერგვის
შემდგომი
განხილვა

განსახილველი
დოკუმენტის
გამოქვეყნება

კონსულტაციის
პერიოდი

უკუკავშირი
ს შეჯამება

2013–2015 2015-2019 Q1 2020 Q2–Q4 2020 Q1 2021

განსახილველი
დოკუმენტის
შემუშავება

• ინფორმაციის
გაუმჯობესება, 
რომელსაც კომპანიები
წარადგენენ თავიანთი
შესყიდვების შესახებ

ამოცანა
• მენეჯმენტის მიზნების გამჟღავნება შესყიდვებთან დაკავშირებით
• შემდეგ აღნიშნული მიზნების შესრულების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება

• გუდვილისთვის მხოლოდ გაუფასურების მოდულის შენარჩუნება
• გაუფასურების ტესტის გამარტივება

• მთლიანი კაპიტალის მიმდინარე მოცულობა გუდვილის გარეშე
• არ იცვლება არამატერიალური აქტივების აღიარება გუდვილისგან ცალკე







წინასწარი მოსაზრებები
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მსს ფასს სტანდარტის განხილვა

პირველი
განხილვიდან
მოქმედი

ცვლილებები

ინფორმაციის
მოთხოვნის
გამოქვეყნება

კონსულტაციის
პერიოდი

დისკუსიების
დაწყება

2017 2019 Q1 2020 Q1–Q4 2020 Q1 2021

ინფორმაციის
მოთხოვნის
შემუშავება

• უკუკავშირი თუ როგორ
მოხდეს შესაბამისობა ფასს-

თან
• გადაწყვეტილების მიღება

ცვლილებების საჭიროებასთან
დაკავშირებით

ამოცანა
… სტრატეგიის და ზოგადი განსახილველი ჩარჩოს შესახებ

... მსს ფასს სტანდარტების თავების შესახებ რომლებიც შეიძლება
შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი ფასს სტანდარტებთან

… ახალი თემების და მსს ფასს სტანდარტებთან
დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ

კითხვები…

C

B

A



მომდევნო კონსულტაციები

რას ველოდოთ ახლო მომავალში
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მომდევნო კონსულტაციები

საწარმოთა გაერთიანება
საერთო კონტროლის ქვეშ

სატარიფო რეგულირებას
დაქვემდებარებული

საქმიანობა

ფასს 10-ის,       ფასს 11-ის
და ფასს 12-ის დანერგვის

შემდგომი განხილვა

ბასს 21-ის
მცირემასშტაბიანი

ცვლილებები

ფასს 16 -ის
მცირემასშტაბიანი

ცვლილებები

ხელმძღვანელობის
კომენტარები

ინფორმაციის გამჟღავნების
ინიციატივა—

გამჟღავნებული ინფორმაციის
განხილვა სამიზნე სტანდარტების

დონეზე

ინფორმაციის გამჟღავნების
ინიციატივა —შვილობილი
საწარმოები, რომლებიც მსს-

ებს მიეკუთვნებიან
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საწარმოთა გაერთიანება საერთო კონტროლის ქვეშ

არ არსებობს ფასს-ის მოთხოვნები თუ როგორ განხორციელდეს აღრიცხვა საწარმოთა
გაერთიანებისთვის საერთო კონტროლის ქვეშ. გამოიყენება მრავალფეროვანი სააღრიცხვო პრაქტიკა

იდენტიფიცირებული პრობლემა

• გამოიყენეთ
შესყიდვის მეთოდი
კონკრეტულ
შემთხვევებში

• გამოიყენეთ
სააღრიცხვო
ღირებულების
მეთოდი სხვა
საწარმოთა
გაერთიანებებისთვის

მიდგომა

განსახილველი დოკუმენტი მოსალოდნელია 2020 წლის მე4 კვარტალში – 270 დღიანი კომენტარების პერიოდი
(Covid პანდემია)

მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტი

• გამოიყენეთ ის როგორც განსაზღვრულია ფასს 3-ში საწარმოთა გაერთიანება

• აღიარეთ შენატანი კაპიტალში ხელსაყრელი შესყიდვის შემთხვევაში

• შეაფასეთ მიღებული აქტივები/ვალდებულებები კომპანიის გადაცემული სააღრიცხვო
ღირებულებით

• შეაფასეთ აქტივების /ვალდებულებების ფორმით გადახდილი საზღაური მათი სააღრიცხვო
ღირებულებით

• აღიარეთ სხვაობა გადახდილ საზღაურს და მიღებულ აქტივებს და ვალდებულებებს შორის
კაპიტალში

შესყიდვის მეთოდი

სააღრიცხვო ღირებულების მეთოდი
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ფასს 10-ის,     ფასს 11-ის და ფასს 12-ის დანერგვის
შემდგომი განხილვა

შეფასება მოქმედებს თუ არა ფასს 10, ფასს 11 და ფასს 12 სტანდარტები ისე როგორც ეს დაგეგმილი
იყო

მიზანი

ინფორმაციის მოთხოვნა 2020 წლის მე4 კვარტალში

მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტი

• შეფასების კონტროლი

• საინვესტიციო კომპანიები

• კონკრეტული სააღრიცხვო
მოთხოვნები

კონსოლიდირებული
ანგარიშები

• თანამშრომლობა

• ერთობლივი საქმიანობის
კლასიფიკაცია

• ერთობლივი ოპერაციების
აღრიცხვა

ერთობლივი საქმიანობა
• თუ აკმაყოფილებს

მომხმარებლების
საჭიროებებს

• ინფორმაცია რომლის
მომზადება რთულია ან
რომელიც ზედმეტია

განმარტებითი შენიშვნები

თემების შერჩევა, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იყოს ინფორმაციის მოთხოვნაში
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სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საქმიანობა

• მარეგულირებელ ხელშეკრულებებს შეუძლია უფლებების და ვალდებულებების შექმნა კომპანიისთვის მომხმარებლებისთვის
მიწოდებულ საქონელსა და სერვისებზე მომავალში დაკისრებული რეგულირებადი ტარიფების კორექტირებისთვის

• ეს უფლებები და ვალდებულებები სცილდება ფასს სტანდარტის მოქმედების სფეროს მაგრამ ინფორმაცია მათ შესახებ
სასარგებლო იქნება კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების მომხმარებლებისთვის

იდენტიფიცირებული პრობლემა

აღრიცხვის მოდელის შექმნა, რომელიც: 

• აღიარებს ამ უფლებებს და ვალდებულებებს,  როგორც სატარიფო აქტივებს და სატარიფო ვალდებულებებს

• აფასებს აღნიშნულ სატარიფო აქტივებს და სატარიფო ვალდებულებებს ფულად ნაკადებზე დამყარებული მეთოდით

მიდგომა

განსახილველი პროექტის გამოქვეყნება მოსალოდნელია 2021 წლის იანვარში

მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტი

• წარადგენს ნეტო მოძრაობას სატარიფო აქტივების და სატარიფო ვალდებულებების საწყის და საბოლოო საბალანსო
ღირებულებას შორის უშუალოდ ამონაგების სტრიქონის ქვეშ
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ხელმძღვანელობის კომენტარები

დოკუმენტის - ფასს პრაქტიკული დოკუმენტი 1 ხელმძღვანელობის კომენტარები გადასინჯვა, რომელიც გამოქვეყნდა 2010 წელს
და განსაზღვრავს არასავალდებულო ჩარჩოს ფინანსური ანგარიშგებების შესახებ ხელმძღვანელობის კომენტარების
მოსამზადებლად

მიზანი

• ინოვაციების კონსოლიდაცია აღწერილობით ანგარიშგებაში 2010 წლიდან

• ანგარიშგების პრაქტიკაში არსებულ ნაკლოვანებებზე რეაგირება, როგორიცაა მოკლევადიანი ფოკუსირება ანგარიშგებაში და
კომპანიისთვის სპეციფიკური და მნიშვნელოვანი საკითხების იდენტიფიკაციის და განხილვის განუხორციელებლობა

• პრინციპებზე დამყარებული მიდგომის შენარჩუნება, მაგრამ საკმარისი დეტალების წარმოდგენა პრაქტიკული დოკუმენტის
მკაცრ გამოყენებასთან დაკავშირებით კომპანიების მიერ და კომპანიების ხელმძღვანელობის კომენტარების ეფექტური განხილვა
აუდიტორების და მარეგულირებლების მიერ

• შეუძლია ინფორმაციის საჭიროების დაკმაყოფილება სხვების ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნების მითითებით

მიდგომა

განსახილველი პროექტის გამოქვეყნება მოსალოდნელია 2021 წლის მე-2 კვარტალში

მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტი
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ინფორმაციის გამჟღავნების ინიციატივა—განმარტებითი შენიშვნების
გამიზნული განხილვა სტანდარტების დონეზე

• საკმარისი რელევანტური ინფორმაციის არარსებობა

• ზედმეტად არარელევანტური ინფორმაცია

• არაეფექტური კომუნიკაცია

გამჟღავნების პრობლემა

• დაინტერესებული მხარეების დახმარება განმარტებითი შენიშვნების სარგებლის ამაღლებაში ფინანსური
ანგარიშგებების ძირითადი მომხმარებლებისთვის

• ბასსს-ისთვის მითითებების შემუშავება გამოსაყენებლად განმარტებითი შენიშვნების ამოცანების და მოთხოვნების
შემუშავებაში და ფორმულირებაში

• ამოცანა არ მდგომარეობს საჭირო განმარტებითი შენიშვნების მოცულობის ცვლილებაში, თუმცა ეს შეიძლება იყოს
შედეგი

მიდგომა

განსახილველი პროექტის გამოქვეყნება მოსალოდნელია 2021 წლის მარტში

მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტი
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ინფორმაციის გამჟღავნების ინიციატივა—შვილობილი საწარმოები, 
რომლებიც მსს-ებს წარმოადგენენ

ხარჯების შემცირება შვილობილი საწარმოებისთვის, რომლებიც მსს-ებს წარმოადგენენ და რომელთა სათავო
საწარმო ანგარიშგებას ფასს სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს, ინფორმაციის ამოღების გარეშე, რომელიც
სჭირდებათ შვილობილი საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებების მომხმარებლებს

მიზანი

ფასს სტანდარტის შემუშავება რომელიც ნებას
რთავს მსს შვილობილ საწარმოს გამოიყენოს
ფასს სტანდარტების აღიარების და შეფასების
მოთხოვნები გამჟღავნების შემცირებული
მოთხოვნებით

გადაწყვეტა

მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება:
• შვილობილი საწაარმოების მოქმედების სფეროს

განსაზღვრა რომლებიც მსს-ები არიან (საჯარო
ანგარიშვალდებულების არმქონე)

• ათვლის წერტილის განსაზღვრა შემცირებული
გამჟღავნების მოთხოვნებისთვის

მიდგომა

განსახილველი დოკუმენტი ან განსახილველი პროექტი

მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტი
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ბასს 21 -ის მცირემასშტაბიანი ცვლილებები

რომელი სავალუტო კურსი უნდა გამოიყენოს კომპანიამ როდესაც ვალუტა არაკონვერტირებადია? 

ბასს 21-თან დაკავშირებული პრობლემა

• გარემოებების იდენტიფიკაცია რომელშიც მიიჩნევა რომ კონვერტირებადობას ადგილი არ აქვს

• სპოტ სავალუტო კურსის შეფასების მოთხოვნა ახალი მითითების გამოყენებით

• განმარტებითი შენიშვნების წარმოდგენა

ბასს 21-ის შესაძლო ცვლილებები

განსახილველი პროექტი

მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტი

პერსპექტიულად შესადარისი ინფორმაციის გადაანგარიშების გარეშე

გადასვლა
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ფასს 16 -ის მცირემასშტაბიანი ცვლილებები

• განმარტება თუ როგორ გამოიყენება ფასს 16-ის შემდგომი
შეფაების მოთხოვნები ვალდებულების მიმართ

• მაგალითების ჩართვა, რომლებიც აჩვენებს თუ როგორ
აღრიცხავს გამყიდველი-მოიჯარე გაყიდვას და უკუიჯარას
ცვალებადი გადახდებით

ფასს 16 -ის შესაძლო ცვლილებები

განსახილველი პროექტი მოსალოდნელია 2020 წლის მე-4 

კვარტალში

მომდევნო საკონსულტაციო დოკუმენტი

როგორ შეფასდეს საიჯარო ვალდებულება ცვლადი გადახდებით
გაყიდვის პროცესში და საბოლოოდ უკუიჯარით

ფასს 16-თან დაკავშირებული პრობლემა

გამყიდველი-

მოიჯარე

მყიდველი-

მეიჯარე

იჯარით უკან
გადასცემს
აქტივს

ყიდის
აქტივს*

* ეს გარიგება აკმაყოფილებს ფასს 15-ის
მოთხოვნებს რომ აღირიცხოს როგორც გაყიდვა



სხვა პროექტები
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რისკის დინამიური მართვა

აღრიცხვის მოდელის შემუშავება, რომელიც უკეთესად ასახავს კომპანიის რისკის დინამიურ მართვას
ფინანსურ ანგარიშგებებში. პროცესი მოიცავს საპროცენტო განაკვეთის რისკით გამოწვეული თანხის, 

დროის და გაურკვევლობის ცოდნას და მართვას

ამოცანა

• როდესაც წარმოებულები წარმატებულია აქტივის პროფილის სამიზნე პროფილთან შესაბამისობაში მოყვანაში,

ასეთი წარმოებულების რეალური ღირებულების ცვლილება სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში
გადავადებულია და ხდება მისი რეკლასიფიკაცია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში დროთა განმავლობაში

• იდეალური შესაბამისობის შემთხვევაში მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში წარმოდგენილი შედეგები უნდა
ასახავდეს კომპანიის სამიზნე პროფილს

ძირითადი მოდელი

ფოკუსირებული საინფორმაციო კამპანია ძირითად მოდელზე 2020 წლის ოქტომბრიდან

მომდევნო ნაბიჯები

წარმოებულები აქტივის პროფილი სამიზნე პროფილი+ =
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კაპიტალის მახასიათებლების მქონე ფინანსური ინსტრუმენტები

• ინფორმაციის გაუმჯობესება, რომელსაც კომპანიები წარადგენენ თავიანთ ფინანსურ ანგარიშგებებში მათ მიერ
ემიტირებული ფინანსური ინსტრუმენტების შესახებ

• გამოწვევებზე რეაგირება ბასს 32-ის ფინანსური ინსტრუმენტები: წარდგენა გამოყენებასთან დაკავშირებით

ამოცანა

• ბასს 32 -ის კლასიფიკაციის პრინციპების კვლევა განმარტების (ბასს 32-ის ხელახლა დაწერის ნაცვლად) მოსაძიებლად
პრაქტიკაში არსებულ პრობლემებზე რეაგირებისთვის (მაგ. ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიკაცია რომელთათვისაც
ანგარიშსწორება განხორციელებულია ემიტენტის საკუთარი კაპიტალის ინსტრუმენტებით) 

• კლასიფიკაციასთან დაკავშირებული მითითებების და საილუსტრაციო მაგალითების უზრუნველყოფა

• წარდგენის და გამჟღავნების გაუმჯობესება

პროექტის გეგმა

საინფორმაციო კამპანია კონკრეტული თემების და პრაქტიკულ საკითხებთან დაკავშირებით ბასსს-ის დისკუსიის შესახებ

მომდევნო ნაბიჯები
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სხვა კვლევითი პროექტები მიმდინარე სამუშაო გეგმაში

არსებულ არათანმიმდევრულობაზე
რეაგირება რომელიც უკავშირდება
განსაზღვრული სარგებლის შეფასების
ვალდებულებას როცა სარგებლის
ოდენობა დამოკიდებულია
კონკრეტულ აქტივებიდან მიღებულ
უკუგებაზე

მტკიცებულებების შეგროვება
გადაწყვეტილების მისაღებად
დაიწყოს თუ არა პროექტი ფასს 6-

ის (მინერალური რესურსების
ძიება და შეფასება)
ჩასანაცვლებლად

საპენსიო სარგებელი რომელიც
დამოკიდებულია აქტივების

უკუგებაზე
მომპოვებელი საქმიანობა

ამოცანა ამოცანა
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კვლევა

კაპიტალის
მეთოდი

გარემოს
დაბინძურებისთვის

გადასახდელი
საფასურის განსაზღვრის

მექანიზმები

მაღალი ინფლაცია: 
ბასს 29 -ის

მოქმედების სფერო

ცვლადი და
გაუთვალისიწნებელი

საზღაური

დროთა განმავლობაში ბევრი კითხვა დაგროვდა. თემა შესწავლილ
იქნა ფასს 11 -ის (ერთობლივი საქმიანობა) დანერგვის შემდეგ

შეფასება იმის შესახებ უნდა შეიმუშაოს თუ არა ბასსს-მა წინადადება
ნებისმიერ მრავალფეროვნებაზე რეაგირებისთვის, რომელიც შეიძლება
არსებობდეს გარემოს დაბინძურებისთვის გადასახდელი საფასურის
შეფასების მექანიზმებში

შეფასება იმისა, შესაძლებელია თუ არა ბასს 29 -ის (ფინანსური ანგარიშგება
ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის პირობებში) მოქმედების სფეროს განვრცობა
ისეთ ეკონომიკაზე რომელიც მაღალ ინფლაციურია და არა
ჰიპერინფლაციური

მომიჯნავე საკითხი რომელიც წამოჭრილი იყო 2015 წლის კონსულტაციებში
და სხვა თემებზე უფრო ადრინდელ განხილვებში. ამ სამუშაოს შეიძლება
ასევე მოჰყვეს მუშაობა რისკის გაზიარებაზე და თანამშრომლობის
მექანიზმებზე

1

2

3

4
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40დანერგვის შემდგომი განხილვები

• ბასსს ახორციელებს ახალი ფასს სტანდარტების ან ძირითადი ცვლილებების
დანერგვის შემდგომ განხილვას საერთაშორისო მასშტაბით უკვე ორ წელზე მეტია

• დანერგვისშემდგომი განხილვა ბასსს-ის პროცედურის ნაწილია და ხელს უწყობს
ინვესტორებზე, შემდგენლებზე და აუდიტორებზე ახალი მოთხოვნების
ზემოქმედების შეფასებას

ფასს 5 გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები

ფასს 9 ფინანსური ინსტრუმენტები

ფასს 15 ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან

1

სტანდარტები რომლებიც ძალაშია ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში

2

3
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ანარიცხები—გამიზნული გაუმჯობესება (ბასს 37) 

• წინადადებების მომზადება გამიზნული ცვლილებებისთვის სტანდარტში - ბასს 37 ანარიცხები , 

პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

ამოცანა

• ვალდებულებების განსაზღვრასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა კონცეპტუალურ
ჩარჩოსთან

• განმარტება თუ რომელი ხარჯები იქნეს შეტანილი ანარიცხების შეფასებაში

• დაკონკრეტება უნდა ასახავდეს თუ არა დისკონტირების განაკვეთები საწარმოს საკუთარ საკრედიტო რისკს

გამიზნული ცვლილებები

პერსონალი მოამზადებს პროექტის გეგმას ბასსს-ის მიერ განსახილველად

მომდევნო ნაბიჯები



მომდევნო ხუთი წლის
დაგეგმვა

დაგეგმილი მომდევნო კონსულტაციები
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ბასსს -ის სამუშაო გეგმის განსაზღვრა 2022–2026 წლისთვის

ინფორმაციის
მოთხოვნის
შემუშავება

საკონსულტაციო
პერიოდის
დასასრული

სამუშაო გეგმა
და

უკუკავშირის
ანგარიშგება

მომდევნო
ხუთწლიანი

გეგმის
შესრულება

2019–2020 H1 2021 კვ 3 2021 H1 2022 2022–2026

ინფორმაციის
მოთხოვნა

მოსალოდნელი
გამოქვეყნება

დაგეგმილი კონსულტაციის მიზანია უკუკავშირის მიღება შემდეგ
საკითხებზე, ესენია:

სტრატეგიული
მიმართულება და

დარჩენილი სამუშაო გეგმა

დასამატებელი პროექტების
შეფასების კრიტერიუმები

ფინანსური ანგარიშგების
საკითხების

პრიორიტეტულობა
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2020 წლისთვის დაგეგმილი კონსულტაციების კონტექსტი
როგორ ვასრულებთ 2015 წლის დღის წესრიგით დაგეგმილ საკონსულტაციო მიზნებს? 

ძირითადი
სტანდარტების
დასრულება

უკეთესი
კომუნიკაცია
ფინანსურ

ანგარიშგებაში

მეტი მხარდაჭერა
არსებული

სტანდარტებისთვის

ფოკუსირებული
კვლევის პროგრამა

სადაზღვევო ხელშეკრულებები
(დასრულდა 2017)

კონცეპტუალური ჩარჩო
(დასრულდა 2018)

ძირითადი
ფინანსური

ანგარიშგებები
(ED გამოქვეყნდა 2019)

ტაქსონომია
(უწყვეტად)

ხელმძღვანელო
ბის

კომენტარები
(ED მოსალოდნელია

2021)

ინფორმაციის
გამჟღავნების
ინიციატივა

(ED 
მოსალოდნელია

2021)

დამატებითი რესურსების
განაწილება

(უფრო მეტ პრობლემაზე და
უფრო სწრაფად რეაგირება)  

დანერგვის შემდგომი განხილვები

კვლევითი პროექტები
(მიმდინარე) 

შემუშავების პროცესში მყოფი პროექტები

ფასს 3, ფასს 8, ფასს 13 (დასრულდა)
ფასს 5 

(არ
დაწყებულა

)
ფასს 10, ფასს 11, ფასს 12 (მიმდინარე)



ფასს ტაქსონომია
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46ფასს ტაქსონომია

შედგება ‘ელემენტებისგან’ რომლებიც
გამოიყენება მომმზადებლების მიერ ფასს
ფინანსურ ანგარიშგებებში წარმოდგენილი

ინფორმაციის მოსანიშნად

ფასს განმარტებით შენიშვნებს მეტად
ხელმისაწვდომს ხდის ელექტრონული
ინფორმაციის მომხმარებლებისთვის

ფასს ტაქსონომია ხელს უწყობს კომუნიკაციას მომმზადებლებს და მომხმარებლებს შორის

ფასს-ის ტაქსონომია ასახავს ფასს სტანდარტების წარდგენას და გამჟღავნების მოთხოვნებს
და დაკავშირებულ საანგარიშგებო პრაქტიკას დროულად და ზუსტად
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47ფასს-ის ტაქსონომია: ფოკუსირების სფეროები 2020 წელს

შინაარსის გაუმჯობესება

სტანდარტის
შემუშავების

ღონისძიებების ფასს
ტაქსონომიაზე გავლენის

გათვალისწინება

ფასიანი ქაღალდების და
საფონდო ბირჟების (SEC) 

ელექტრონული
ინფორმაციის წარმდგენთა
საანგარიშგებო პრაქტიკის

ანალიზი

განხორციელების
მხარდაჭერა

დამხმარე მასალების
განახლება

უწყვეტი მხარდაჭერა
მარეგულირებლების

თვის ფასს
ტაქსონომიასთან
დაკავშირებით, 

თარგმნის ჩათვლით

მონაცემთა ხარისხის
გაუმჯობესება

თანამშრომლობა
XBRL საერთაშორისო

და სხვა
დაინტერესებულ

მხარეებთან
ელექტრონული
ინფორმაციის
ხარისხის და

ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესებასთან
დაკავშირებით

ახალი ან შეცვლილი ფასს სტანდარტების გავლენა ფასს ტაქსონომიაზე მომდევნო 12 

თვის განმავლობაში მოსალოდნელია რომ შეზღუდული იქნება
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ფასს ტაქსონომიის განახლება 2020 წელს
2020

Q2 Q3 Q4

ფასს 17-ის, ფასს 4-ის და ბასს 16-ის ცვლილებები

Q1

ფასს 16 ის
ცვლილებები

2021

IBOR -ის რეფორმა: 
მე-2 ფაზა

ზოგადი გაუმჯობესება
(ინფორმაცია ძირითად ფინანსურ ანგარიშგებებში)

ბასს 19 დაქირავებულ პირთა
გასამრჯელოები

ტექნოლოგიის
განახლებები

ახალი / 

შეცვლილი ფასს
სტანდარტები

საერთო პრაქტიკა/ 
ზოგადი

გაუმჯობესება

ტექნოლოგიის
ცვლილებები

ფასს-ის ტაქსონომიის
დასკვნითი განახლება

წლიური ფასს
ტაქსონომია 2021

სააღრიცხვო პოლიტიკა



კითხვები?  



ხელმძღვანელობის
კომენტარები
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• აღწერილობითი ფინანსური ანგარიში

• ფინანსური ანგარიშგებების დამატება

• გამიზნულია ინვესტორებისა და
კრედიტორებისთვის

• შეიძლება სასარგებლო იყოს დაინტერესებულ
მხარეთა ფართო სპექტრისთვის მაგრამ
მათთვის არ არის გამიზნული

• ზოგადი დანიშნულების ფინანსური
ანგარიშგების ნაწილი

რა არის ხელმძღვანელობის კომენტარები?

ფართო კორპორაციული
ანგარიშგება

ზოგადი დანიშნულების
ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური
ანგარიშგებები

ხელმძღვანელობის
კომენტარები

ფასს პრაქტიკის დოკუმენტი1 

ხელმძღვანელობის კომენტარები (2010)

არასავალდებულო
სახელმძღვანელო
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52რატომ ახორციელებს ბასსს-ი ამ პროექტს?

პრაქტიკის დოკუმენტის გადასინჯვის მიზეზები

უკეთესი კომუნიკაცია ფინანსურ ანგარიშგებაში

ბასსს-ის მიდგომა

პრინციპებზე დამყარებული
მიდგომის შენარჩუნება

ინვესტორების და კრედიტორების
საინფორმაციო საჭიროებებზე

ფოკუსირება

სტრუქტურული
მხარდაჭერის მითითებების

უზრუნველყოფა

აღწერილობით
ანგარიშგებაში
მიმდინარე
ცვლილებები

ნაკლოვანებები
ანგარიშგების
მიმდინარე
პრაქტიკაში

ინფორმაციის
საჭიროების
ცვლილება

უკეთესი მითითებების
საჭიროება

მომმზადებლებისთვის
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53ურთიერთდაკავშირებული მოსაზრებები

პრაქტიკის
დოკუმენტის
სტატუსი

განცხადება
შესაბამისობის

შესახებ

თავსებადობა სხვა
ჩარჩოებთან

გარემოსდაცვითი, 

სოციალური, 

მმართველობითი
საკითხები

ურთიერთმითითება
გრძელვადიანი

ხედვა
არამატერიალური

აქტივები

ხელმძღვანელობის
კომენტარების
სტრუქტურა
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54გადასინჯვის მასშტაბი

ხელმძღვანელობის კომენტარების მიზანი

ძირითადი პრინციპები

ხელმძღვანელობის კომენტარების შინაარსის მიმართულებები

ბიზნესმოდელი

რისკები

რესურსები და ურთიერთობები შერულება და პოზიცია

გარემო

სტრატეგია

მართვის შეფასება და ინდიკატორები



საერთო მოთხოვნები
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56

ზოგადი დანიშნულების ფინანსური
ანგარიშგებების ამოცანა

ხელმძღვანელობის კომენტარების ამოცანა

იძლევა ინფორმაციას რომელიც : 

• ზრდის ფინანსური ანგარიშგებების შესახებ
ცოდნას

რამ იქონია გავლენა საწარმოზე

• იძლევა მომავლის ანალიზს

თუ რამ შეიძლება გავლენა იქონიოს საწარმოზე
ეს ინფორმაცია ეხმარება ინვესტორებს

და კრედიტორებს რომ შეაფასონ:

• სამომაცლო ფულადი
ნაკადების პერსპექტივა

• მენეჯმენტის მიერ
პასუხისმგებლობების
შესრულება

იძლევა სასარგებლო ინფორმაციას
ინვესტორებისა და

კრედიტორებისთვის ეკონომიკური
გადაწყვეტილებების მისაღებად

იძლევა ფინანსურ ინფორმაციას შემდეგის შესახებ: 

• აქტივები ვალდებულებები და კაპიტალი

• შემოსავალი და ხარჯები

ხელმძღვანელობის კომენტარები

ფინანსური ანგარიშგებების ამოცანა
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57ძირითადი პრინციპები

არსებითობა მენეჯმენტის
პერსპექტივა

თანმიმდევრულობა

სისრულე წონასწორობა უშეცდომობა, სიზუსტე

სიცხადე და
ლაკონურობა

შესადარისობა შემოწმებადობა

ძირითადი საკითხები
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58ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნები და დამხმარე მიითითებები

ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნები შინაარსის მიმართულებით

ამოცანა საჭირო ინფორმაციაშეფასებები

ხელმძღვანელობის კომენტარების მიზანი

მითითებები შინაარსის მიმართულებების ძირითად საკითხებზე

ფუნდამენტურია საწარმოს უნარისთვის შექმნას
ღირებულება და გამოიმუშაოს ფულადი ნაკადები

მენეჯმენტის მხრიდან წარმოებს
მონიტორინგი და/ან მართვა

დამხმარე მითითებები შინაარსის მიმართულებებისთვის

დამხმარე მითითებები ინფორმაციის
გამჟღავნების ამოცანებისთვის

მითითებები მართვის შეფასების და
ინდიკატორების შესახებ



ინფორმაციის გამჟღავნების
მიზნები
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60რა გვესმის? 

როგორ ქმნის საწარმო ღირებულებას
და ფულად ნაკადებს? 

რას შეუძლია გავლენის მოხდენა საწარმოს უნარზე

შექმნას ღირებულება და ფულადი ნაკადები მომავალში, 

მათ შორის გრძელვადიან პერიოდში?

რა ამყარებს ფინანსურ ანგარიშგებებში წარმოდგენილ
შესრულების მონაცემებს და მდგომარეობას? 

როგორ წარმოებს საწარმოს მონიტორინგი
და მართვა? როგორია მენეჯმენტის
სტრატეგია საწარმოსთვის? 

ინვესტორებს და კრედიტორებს
სურთ ესმოდეთ:

ანგარიშგების პრაქტიკის
ნაკლოვანებები

ფოკუსირების არარსებობა ძირითად
საკითხებზე — არსებითი ინფორმაცია
გამოტოვებულია ან ბუნდოვანია არაარსებითი
ინფორმაციის გამო

ზოგადი დისკუსია —საწარმოსთვის
სპეციფიკური ინფორმაციის არარსებობა

მოკლევადიანი ფოკუსირება
ანგარიშგებაზე

ანგარიშგებით წარმოდგენილ ინფორმაციაში ბალანსის, 

შედარებითობის და შემოწმებადობის არარსებობა

ფრაგმენტირებული დისკუსია, რომელიც ვერ
აღწერს „სრულ ამბავს“ 
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61ბიზნესმოდელი

შეფასებები

• რამდენად ეფექტურია საწარმო ღირებულების შექმნაში და ფულადი
ნაკადების გენერაციაში? 

• აქვს მას ზრდის პოტენციალი?

• არის ის მდგრადი, ადაპტირებადი და გამძლე?

ამოცანა
• დახმარება ბიზნესმოდელის მიერ ღირებულების შექმნის და ფულადი
ნაკადების გენერაციის გარკვევაში

საჭირო
ინფორმაცია

• საწარმოს ოპერაციების დიაპაზონი, ტიპი და მასშტაბი
• რესურსები, პროცესები და შედეგები
• ფართო ზემოქმედება საწარმოს ოპერაციებზე რასაც გავლენის მოხდენა

შეუძლია მთლიანად საწარმოზე
• როგორ აწარმოებს მენეჯმენტი ბიზნესმოდელის მონიტორინგს და მართვას
• როგორ შეიცვალა ბიზნესმოდელი საანგარიშგებო პერიოდში

დამხმარე მითითებები

ბიზნესმოდელის ძირითად ასპექტებზე ფოკუსირება
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62სტრატეგია

შეფასებები
• რამდენად ეფექტური იქნება სტრატეგია?
• შეძლებს მენეჯმენტი სტრატეგიის განხორციელებას?

ამოცანა
• ინფორმაცია მენეჯმენტის სტრატეგიაში გასარკვევად მომავალში
საწარმოს ბიზნესმოდელის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის

საჭირო
ინფორმაცია

• სტრატეგიის მამოძრავებლები
• მენეჯმენტის გრძელვადიანი მიზნები და შუალედური ეტაპები
• მენეჯმენტის გეგმები აღნიშნული მიზნების და ეტაპების შესასრულებლად
• როგორ ახორციელებს მენეჯმენტი სტრატეგიის შესრულების მონიტორინგს

და მართვას
• სტრატეგიის შესრულებაში მიღწეული პროგრესი

დამხმარე მითითებები

ფოკუსირება მენეჯმენტის სტრატეგიის ძირითად
ასპექტებზე
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63რესურსები და ურთიერთობები

შეფასებები

• დამოკიდებულია თუ არა საწარმო კონკრეტულ რესურსებზე და
ურთიერთობებზე? 

• იქნება თუ არა ეს რესურსები და ურთიერთობები კვლავაც
ხელმისაწვდომი?

საჭირო
ინფორმაცია

• რესურსების და ურთიერთობების ბუნება
• როგორ აფასებს და იყენებს საწარმო რესურსებს და ურთიერთობებს
• რას შეუძლია გავლენის მოხდენა რესურსებზე და ურთიერთობებზე
• როგორ წარმოებს რესურსების და ურთიერთობების მართვა და
პროგრესირება

დამხმარე მითითებები

ფოკუსირება ძირითად რესურსებზე და ურთიერთობებზე

ამოცანა
• ინფორმაცია რესურსებში და ურთიერთობებში გასარკვევად რაზეც

დამოკიდებულია საწარმოს ბიზნესმოდელი და მენეჯმენტის
სტრატეგია
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64რისკები

შეფასებები

• როგორია საწარმოს მიერ ღირებულების და ფულადი ნაკადების
გენერაციის უნარის პოტენციური დაზიანების სიმძლავრე და
ალბათობა? 

• რამდენად ეფექტურად ახორციელებს მენეჯმენტი რისკების მართვას?

ამოცანა
• ინფორმაცია რისკებში გასარკვევად რომლებსაც შეუძლია საწარმოს
ბიზნესმოდელის, მენეჯმენტის სტრატეგიის და საწარმოს რესურსების
და ურთიერთობების დაზიანება

საჭირო
ინფორმაცია

• რისკების და საწარმოზე მათი ზემოქმედების აღწერა
• როგორ აწარმოებს მენეჯმენტი რისკების მონიტორინგს და მართვას და

როგორია პროგრესი ამ მიმართულებით
• როგორ შეარბილებს მენეჯმენტი რისკის ზემოქმედებას მისი დადგომის

შემთხვევაში

დამხმარე მითითებები
ფოკუსირება ძირითად რისკებზე
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65გარემო

შეფასებები

• ამ გარემოში არსებული ფაქტორები და ტენდენციები რა გავლენას
ახდენს საწარმოზე?

• რამდენად ეფექტურად აწარმოებს მენეჯმენტი აღნიშნული
ფაქტორების და ტენდენციების მონიტორინგს და მათზე რეაგირებას?

ამოცანა
• ინფორმაცია გარემოს ზემოქმედების გასარკვევად საწარმოს
ბიზნესმოდელზე, მენეჯმენტის სტრატეგიაზე, საწარმოს რესურსებზე
და ურთიერთობებზე და მის რისკებზე

საჭირო
ინფორმაცია

• ფაქტორების და ტენდენციების აღწერა
• როგორ ახდენს ეს ფაქტორები და ტენდენციები გავლენას საწარმოზე
• როგორ აწარმოებს მენეჯმენტი ფაქტორების და ტენდენციების
მონიტორინგს და რეაგირებს მასზე

• პროგრესი ფაქტორებზე და ტენდენციებზე რეაგირებაში

დამხმარე მითითებები

ფოკუსირება ძირითად ფაქტორებზე და ტენდენციებზე საწარმოს გარემოში
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66შესრულება და მდგომარეობა

შეფასებები

• რომელია საწარმოს მიერ საქმიანობის შესრულების და მდგომარეობის განმაპირობებელი
ძირითადი ფაქტორები?

• მიუთითებს თუ არა შესრულება და მდგომარეობა საწარმოს უნარზე შექმნას
ღირებულება და განახორციელოს ფულადი ნაკადების გენერაცია?

• როგორია პერიოდის შესრულება და მდგომარეობა მოლოდინთან შედარებით?

ამოცანა
• ინფორმაცია საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებებში წარმოდგენილ
საქმიანობის შესრულებაში და მდგომარეობაში გასარკვევად

საჭირო
ინფორმაცია

• როგორია საწარმოს შესრულების და მდგომარეობის ძირითადი ასპექტები და
როგორ აწარმოებს მენეჯმენტი მათ მონიტორინგს

• რამ იქონია გავლენა შესრულებაზე და მდგომარეობაზე ან რამ შეიძლება
იქონიოს მომავალში

• როგორია პერიოდის შესრულება და მდგომარეობა მოლოდინთან შედარებით

დამხმარე მითითებები

ფოკუსირება საწარმოს შესრულების და მდგომარეობის ძირითად ასპექტებზე
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გარემო
(რომელიც გავლენას ახდენს ბიზნესმოდელზე, სტრატეგიაზე, 

რესურსებზე და ურთიერთობები or risks)

საერთო სურათი

საწარმოს
შესრულება და
მდგომარეობა

საწარმო

ბიზნესმოდელი
(რას აკეთებს საწარმო)

სტრატეგია
(რისი გაკეთება სურს საწარმოს)

რესურსები და ურთიერთობები
(რომელზეც დამყარებულია ბიზნესმოდელი

და სტრატეგია)

რისკები
(რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ბიზნესმოდელს, 

სტრატეგიას ან რესურსებს და ურთიერთობებს)
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მონიტორინგი და მართვა მენეჯმენტის მიერ

ხელმძღვანელობის კომენტარების ფოკუსირების ობიექტი

ფუნდამენტურია საწარმოს უნარისთვის შექმნას ღირებულება და ფულადი ნაკადები

ბიზნესმოდელის

ძირითადი
მახასიათებლები

განამტკიცებს
ამ უნარს

მენეჯმენტის
სტრატეგიის
ძირითადი
ასპექტები

შექმნილია ამ უნარის
შესანარჩუნებლად ან
განვითარებისთვის

ძირითადი
რესურსები და
ურთიერთობები

ამაზეა
დამოკიდებული

უნარი

ძირითადი
რისკები

შეუძლია ამ
უნარის

სერიოზული
დაზიანება

ძირითადი
ფაქტორები

და
ტენდენციები
გარემოში

ფუნდამენტურ
გავლენას
ახდენს ამ
უნარზე

შესრულების
და

მდგომარეობის
ძირითადი
ასპექტები

ასახავს ამ
უნარს

რაზე ფიქრი არ აძინებს მენეჯმენტს ?

ძირითადი საკითხები



69

69რა სახის გაუმჯობესებას ვისახავთ მიზნად?

სტრუქტურიზებული მითითებების
აღსრულება და უზრუნველყოფა

გაცილებით იოლია
განხორციელების უზრუნველყოფა

ახალი ფორმატი, ენა და სტრუქტურაწვდომა

კვლევა, თუ როგორ შეიძლება ფასს
ტაქსონომიის გამოყენება მომავალშიციფრული გარემო

შემოთავაზებული მითითებები დაეხმარება მომმზადებლებს
ინფორმაციის იდენტიფიკაციაში და უზრუნველყოფაში, რომელიც
გამოსადეგია ინვესტორებისა და კრედიტორებისთვის

სხვა გაუმჯობესება და სარგებელი
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მომდევნო ნაბიჯები და როგორ შეგიძლიათ თქვენ
დახმარება?

განსახილველი პროექტის
მომზადება

გამოქვეყნების
დაგეგმილი თარიღი

აპრილი 2021ოქტომბერი 2020−მარტი 2021

გთხოვთ კომენტარების და
უკუკავშირის მოწოდებას

კომენტარების პერიოდი
და საინფორმაციო

კამპანია



კითხვები?  



მსს ფასს-ის
ყოვლისმომცველი

მიმოხილვა
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73მსს ფასს სტანდარტის დანერგვა

= მსს ფასს სტანდარტი სავალდებულოა ან
დაშვებულია მისი გამოყენება

166-დან 86 

ქვეყანა ითხოვს
ან ნებას რთავს

მსს ფასს
სტანდარტის
გამოყენებას
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74მსს ფასს სტანდარტის მიმოხილვა

250 გვერდი

სრული ფასს სტანდარტების საფუძველზე

მორგებულია მსს საწარმოებზე (SMEs) რომლებსაც არ
მოეთხოვებათ საჯარო ანგარიშვალდებულება

ფოკუსირებულია კრედიტორების და მსს ფინანსური
ანგარიშგებების სხვა მომხმარებლების საინფორმაციო

საჭიროებებზე
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75მსს ფასს სტანდარტი— ვადები

მსს ფასს
სტანდარტი

გამოქვეყნდა
2009 წლის
ივლისში

დაიწყო

1-ლი
ყოვლისმომცველი

განხილვა

ცვლილებები
გამოქვეყნდა
2015 წლის
მაისში

ცვლილებები

ძალაში
შევიდა 2017

წლის 1-ლ
იანვარს

დაიწყო
მე-2 

ყოვლისმომცველი
განხილვა

2009 2010 2012 2015 2017 2019

მსს
განხორციელების
ჯგუფი (SMEIG) 

შეიქმნა

SMEIG არის ჯგუფი რომელიც შეიქმნა მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის
და გამოყენების მხარდაჭერის მიზნით
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76მეორე ყოვლისმომცველი განხილვა— ვადები

მე -2 

ყოვლისმომცველი
განხილვა დაიწყო

ონლაინ კვლევა
გამოქვეყნდა

აპრილში (2020)

მომხმარებლის
კვლევა

ხელმისაწვდომია
მოთხოვნის
საფუძველზე

ივლისი, 2020 

კომენტარების
პერიოდი

სრულდება 27

ოქტომბერს* 

დისკუსიების
დაწყება

2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021

ინფორმაციის
მოთხოვნა
გამოქვეყნდა

იანვარში (2020)
შეხვედრა მსს

განხორციელების
ჯგუფთან (SMEIG) 

* ვადა გადაწეულ იქნა 27 ივლისიდან covid-19 პანდემიის გამო

აქ ვიმყოფებით
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77ჩარჩო მეორე ყოვლისმომცველი განხილვისთვის

შესაბამისობის პრინციპები

შესაბამისობაში
მოყვანა მსს ფასს სტანდარტის

მიდგომის განახლება მხოლოდ
კონკრეტული საკითხებისთვის
რომლებიც გამომდინარეობს
სტანდარტის გამოყენებიდან

დამოუკიდებელი
სტანდარტი მიდგომა

მსს ფასს სტანდარტის
შესაბამისობაში მოყვანა სრულ

ფასს სტანდარტებთან

გამარტივებული ფასს
სტანდარტის მიდგომა
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რელევანტურობა

შესაბამისობის პრინციპები

ხარჯები სარგებელი

გამარტივება
სამართლიანი
წარდგენა

ცვლილება გამოიწვევს
მომხმარებლების

გადაწყვეტილებებში
განსხვავებას?

შეიძლება შესაბამისი
გამარტივებების
განხორციელება?

შედეგი სამართლიანად
ასახავს ეკონომიკას?
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79ფასს სტანდარტები განხილვის პროცესში

მოსაზრებების ძიება შესაბამისობის
შესახებ

უცვლელად
დატოვება

2018 კონცეპტუალური ჩარჩო ფინანსური
ანგარიშგებისთვის

ფასს 14

ფასს 9

ფასს 15 ფასს 16

ფასს 3

ფასს 10

ფასს13
IFRIC 

ინტერპრეტაციები

ფასს სტანდარტების
ცვლილებები

ფასს 11
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80რეაგირება ინფორმაციის მოთხოვნაზე

Deciding which of the three ways to respond?
შემუშავებული გაქვთ თუ არა

კომენტარების წერილის
წარდგენის პროცესი? 

კომენტარების წერილის
წარდგენა

გაქვთ თუ არა საკმარისი
შესაძლებლობები ან

რესურსები კომენტარების
წერილის წარსადგენად? 

კომენტარების წერილის
წარდგენა

არჩევითი საპასუხო
დოკუმენტის გამოყენებით

გამოკითხვის დასრულება

დიახ

დიახ

არა

არა

როგორ უნდა
ვუპასუხოთ
ინფორმაციის
მოთხოვნას? 

ბოლო ვადა
27 ოქტომბერი 2020

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/comment-letters-projects/request-for-information/#consultation
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/comment-letters-projects/request-for-information/#consultation


81

81მომდევნო ნაბიჯები
27 ოქტომბერს (2020) 

დასრულდა
კომენტარების პერიოდი

კომენტარის
წერილები

საინფორმაციო
კამპანია

ონლაინ
გამოკითხვა

არჩევითი
საპასუხო

დოკუმენტი

მომხმარებლის
გამოკითხვა

ბასსს შეხვედრა

• ძირითადი
გზავნილები

• მოთხოვნა

SMEIG -ს

SMEIG შეხვედრა

SMEIG
რეკომენდაცია

ბასსს შეხვედრა

II ფაზის გეგმა

პერსონალის
ანალიზი

განსახილველ პროექტში მოცემული იქნება

მსს ფასს სტანდარტის შესაძლო ცვლილებები

ნოემბერი 2020

დეკემბერი 2020

თებერვალი, 2021 მარტი 2021



კითხვები?  



www.ifrs.org

IFRS Foundation |  International Accounting Standards Board

@IFRSFoundation

IFRS Foundation

IFRS Foundation

შემოუერთდით ჩვენს გუნდს: 

go.ifrs.org/careers

შემოგვიერთდით ინტერნეტში

დოკუმენტი „ბასსს-ის სიახლეები“ ქართულ ენაზე ითარგმნა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის მიერ ფასს ფონდის თანხმობით. ქართული თარგმანი დაცულია ფასს ფონდის საავტორო უფლებით. 


