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სიახლეები მდგრადი განვითარების
საერთაშორისო სტანდარტების

საბჭოსგან (ISSB), 
ხელმძღვანელობის კომენტარები და

ინტეგრირებული ანგარიშგება

ჯონათან ლებრი, 

კავშირების და ინტეგრირებული ანგარიშგების მთავარი
ოფიცერი
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2მრავალრიცხოვანი სტანდარტების შედეგები

მოთხოვნების მთელი რიგი (უსაზღვრო
ჩამონათვალი)

ნებაყოფლობითი სტანდარტების
მრავალრიცხოვნება

ხარჯიანი და კომპლექსური ანგარიშგება

კაპიტალის ბაზრის სიმკაცრის ნაკლებობა (მანდატის
არარსებობა, აუდიტის განუხორციელებლობა, 
ციფრული ანგარიშგების ნაკლებობა)

სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული
განსხვავებული მოთხოვნები

საბაზისო შესრულების განსაზღვრის
სირთულე, გამჭვირვალობის შეზღუდვა

შეზღუდული გლობალური
თანმიმდევრულობა ან შესადარისობა

ინფორმაციის მიმართ შემცირებული
ნდობა
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გაეროს კონფერენცია (COP26) კლიმატის
ცვლილების შესახებ / ISSB -ის განცხადება

1. შეიქმნას მდგრადი განვითარების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB)

2. გაერთიანდეს კლიმატის ცვლილების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების სტანდარტების
საბჭო და საწარმოთა ღირებულების ანგარიშგების ფონდი (IIRC და SASB)

3. გამოქვეყნდეს ინფორმაციის გამჟღავნებისა და კლიმატის ცვლილების ზოგადი
პროტოტიპები როგორც ISSB წინადადებების წინამორბედი (განსახილველი პროექტი)
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გარემოსდაცვითი, სოციალური და კორპორაციული
მართვის ინფორმაციის გაერთიანება

1997 202220102000 2007 2011 2015 2021

ურთიერთგაგების მემორანდუმი

ფინანსური ანგარიშგების ევროპის საკონსულტაციო ჯგუფი

აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და საფონდო ბირჟის კომისია



5

5

მგსსს (ISSB) ფასს ფონდის მმართველობითი სტრუქტურის
შიგნით

ფასს ინტერპრეტაციების
კომიტეტი

მდგრადი განვითარების
საერთაშორისო სტანდარტების

საბჭო (მგსსს/ISSB)

ფასს ფონდის მმართველები

ფასს ფონდის მონიტორინგის საბჭო

ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების

საბჭო (ბასსს/IASB)

მდგრადი განვითარების შესახებ
ინფორმაციის გამჟღავნების

საერთაშორისო ფასს სტანდარტები

ფასს აღრიცხვის
სტანდარტები

ფასს
საკონსულტაციო

საბჭო

(რჩევებს აწვდის
მმართველებს, ბასსს-ს

და მგსსს-ს)

მართვა, სტრატეგია და
ზედამხედველობა

საჯარო
ანგარიშვალდებულება

სტანდარტების
დამოუკიდებელი
დადგენა და
დაკავშირებული
საქმიანობა
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დიდი შვიდეულის (G7) მიერ მდგრადი განვითარების
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (ISSB) საქმიანობის აღიარება

საბჭო

დიდი შვიდეული მიესალმება მდგრადი განვითარების
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ამოქმედებას და მის
საქმიანობას მდგრადი განვითარების ანგარიშგების
სტანდარტების გლობალური საფუძვლის შექმნასთან
დაკავშირებით. მივესალმებით ISSB-ს 2022 წლის 18 მაისის
განცხადებას „გლობალური საფუძვლის“ მიმართულებით და
ვიწვევთ ყველა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეს
შემოთავაზებულ სტანდარტებთან დაკავშირებით
კონსულტაციებში მონაწილეობის მისაღებად.

დიდი შვიდეულის კომუნიკე, 20 მაისი, 2022



მდგრადი განვითარების საერთაშორისო
სტანდარტების საბჭოს (მგსსს/ISSB)

უფლებამოსილება და მიდგომა

მდგრადი განვითარების შესახებ ინფორმაციის
გამჟღავნების გლობალური საფუძვლის შექმნა
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8მგსსს -ის მიზანი

სტანდარტების შემუშავება მდგრადი განვითარების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების
გლობალური საფუძვლისთვის და ციფრული ტაქსონომიისთვის გამჟღავნების
ელექტრონული მონიშვნის განსახორციელებლად

ფოკუსირება ინვესტორების ინფორმაციული საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე

კომპანიებისთვის შესაძლებლობის მიცემა უზრუნველყონ მდგრადი განვითარების
შესახებ ყოვლისმომცველი ინფორმაციის მიწოდება კაპიტალის გლობალური
ბაზრებისთვის

„სამშენებლო ბლოკების“ მიდგომა: მოთხოვნების დამატების ხელშეწყობა, 
რომლებიც ქვეყნისთვის სპეციფიკურია ან მიმართულია დაინტერესებულ მხარეთა
უფრო ფართო ჯგუფისკენ
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9„სამშენებლო ბლოკების“ მიდგომა

ფინანსური ანგარიშგება (ინვესტორის

მიზანი)

აისახება მონეტარული ფორმით ფინანსურ

ანგარიშგებებში

მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნება

(ინვესტორის მიზანი)

ანგარიშგება მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რომლებმაც

შესაძლოა შექმნან ან პირიქით, შეამცირონ საწარმოს ღირებულება მოკლე, 

საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში

ანგარიშგება მდგრადი განვითარების შესახებ (მრავალრიცხოვანი დაინტერესებული

მხარეების მიზანი) 

ანგარიშგება მდგრადი განვითარების ყველა საკითხზე, რომელიც ასახავს

მნიშვნელოვან დადებით ან უარყოფით ზემოქმედებას ადამიანებზე, გარემოზე და

ეკონომიკაზე

ქვეყნების ინიციატივები და/ან
გლობალური ანგარიშგების ინიციატივა

(GRI)

IASB (140+ 
ქვეყანა)

სხვა GAAP 

(მაგ. FASB)

ISSB

ინტეგრირებული
ანგარიშგება
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თავსებადობის ძიება ფასს-ის მდგრადი განვითარების შესახებ
ინფორმაციის გამჟღავნების სტანდარტებსა და გლობალური
ანგარიშგების ინიციატივის (GRI) სტანდარტებს შორის

თანამშრომლობის
განზრახვის გაცხადება

პირველი ნაბიჯი
სამომავლო სამუშაო

გეგმა

ფასს-ის ფონდმა (IFRS 

Foundation) და
გლობალური
ანგარიშგების

ინიციატივამ (GRI) 

განაცხადეს
ურთიერთგაგების
მემორანდუმის

გაფორმების შესახებ
2022 წლის 24 მარტს

ISSB და GRI 

უერთდებიან
ერთმანეთის

საკონსულტაციო
ორგანოებს მდგრადი
განვითარების შესახებ

ანგარიშგების
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით

შეძლებისდაგვარად
ტერმინოლოგიის, 

სტანდარტების
სტრუქტურის და საზომი

პარამეტრების
დაახლოება

კომპანიებისთვის
ანგარიშგების ტვირთის

შესამცირებლად
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კავშირი: ინფორმაციის გამჟღავნება მდგრადი განვითარების შესახებ
და ფინანსური ანგარიშგებები

ინვესტორები და
კაპიტალის ბაზრის
სხვა მონაწილეები

ფინანსური
ანგარიშგებები

ინფორმაციის
გამჟღავნება
მდგრადი

განვითარების შესახებ

ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო

სტანდარტების საბჭო
(ბასსს) *

მდგრადი განვითარების
საერთაშორისო

სტანდარტების საბჭო
(მგსსს/ISSB) *

ფასს
აღრიცხვის

სტანდარტები

ფასს მდგრადი
განვითარების შესახებ

ინფორმაციის
გამჟღავნების
სტანდარტები

• ინტეგრირებული ანგარიშგების საბჭო ინფორმაციას აწვდის ბასსს-ს და მგსსს-ს კავშირის
შესახებ ინტეგრირებული ანგარიშგების ფუნდამენტური
კონცეფციების/სახელმძღვანელო პრინციპების მეშვეობით

• ფასს მდგრადი განვითარების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების სტანდარტების
თავსებადობა ფასს აღრიცხვის სტანდარტებთან ან სხვა GAAP-თან ინვესტორთა
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად
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მდგრადი განვითარების შესახებ ინფორმაციის
გამჟღავნების შემოთავაზებული ორი ფასს სტანდარტი

ზოგადი მოთხოვნები
განსახილველი პროექტი

კლიმატი
განსახილველი პროექტი
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ზოგადი მოთხოვნების სტანდარტი

დარგზე დამყარებული
მოთხოვნები

თემატური/დარგთაშორისი
მოთხოვნები

მართვა

სტრატეგია

რისკის მართვა

საზომი და
სამიზნე

ძირთადი შინაარსი გამოიყენება ფასს მდგრადი
განვითარების შესახებ ინფორმაციის

გამჟღავნების სტანდარტების მასშტაბით

საერთო მიმართულება – ოთხი ძირითადი
ელემენტი აღებულია TCFD სტრუქტურიდან

ფოკუსირება ინვესტორთა აუდიტორიაზე და საწარმოს ღირებულებაზე

სტანდარტების არქიტექტურა
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კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
გამჟღავნების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი (TCFD) 

რეკომენდაციების შესაბამისი სტრუქტურა

მართვა

მართვის პროცესები,

კონტროლი და

პროცედურები

რომლებსაც

ანგარიშვალდებული

სუბიექტი იყენებს

მდგრად

განვითარებასთან

დაკავშირებული

რისკების და

შესაძლებლობების

მონიტორინგისთვის.

სტრატეგია

როგორ რეაგირებს

სუბიექტის

სტრატეგია მდგრად

განვითარებასთან

დაკავშირებულ

რისკებზე და

შესაძლებლობებზე

რისკის მართვა

როგორ

ხორციელდება

მდგრად

განვითარებასთან

დაკავშირებული

რისკების

იდენტიფიცირება, 

შეფასება, მართვა

და შერბილება

საზომი და

სამიზნე

ინფორმაცია, 

რომელიც გამოიყენება

სუბიექტის

საქმიანობის მართვისა

და

მონიტორინგისთვის

მდგრად

განვითარებასთან

დაკავშირებულ

რისკებთან და

შესაძლებლობებთან

მიმართებით დროთა

განმავლობაში



ხელმძღვანელობის კომენტარები და
ინტეგრირებული ანგარიშგება
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• რას წარმოადგენს ხელმძღვანელობის კომენტარები? 

ხელმძღვანელობის
კომენტარები

(სხვადასხვა ქვეყანაში
ცნობილია სხვადასხვა

სახელწოდებით)

ფინანსური
ანგარიშგებები

წლიური ანგარიშის
სხვა კომპონენტები

წლიური ანგარიშგების პაკეტი

ფასს პრაქტიკის 1-ლი
რეკომენდაცია ხელმძღვანელობის

კომენტარები

მზადება ადგილობრივი
კანონმდებლობის და

რეგულაციების შესაბამისად

16

მდგრად განვითარებასთან
დაკავშირებული ფინანსური
ინფორმაციის გამჟღავნება
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• ხელმძღვანელობის კომენტარების მიზანი

კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების შესახებ ინვესტორთა
ინფორმირებულობის ამაღლება

რამ იქონია გავლენა კომპანიაზე

ანალიზის წარმოდგენა კომპანიის უნარის შესახებ შექმნას
ფასეულობა და ფულადი ნაკადები

რა შეიძლება ახდენდეს გავლენას კომპანიაზე
მომავალში, მათ შორის გრძელვადიან პერიოდში

ხელმძღვანელობის პერსპექტივა

კომპანიის ღირებულება

მომავალი ფულადი ნაკადები

ინვესტორებისთვის შექმნილი ფასეულობა

კომპანიის მიერ შექმნილი ფასეულობა

ფასეულობის შექმნის უნარი

17

ბასსს-ის კონცეპტუალური ჩარჩოს საფუძველზე
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• წინადადებებთან დაკავშირებული გამოხმაურების რეზიუმე

18

პროექტის წარმართვა

გამჟღავნების მიზნები
შინაარსის მიმართულებებთან

დაკავშირებით

ინფორმაციის შერჩევა და
წარდგენა

ხელმძღვანელობის
კომენტარის მიზანი

• ინვესტორების მხრიდან პროექტის მტკიცე მხარდაჭერა
• მოწოდება თანამშრომლობასთან დაკავშირებით ბასსს-ს და მგსსს-ს შორის

• ინვესტორის მხარდაჭერა და ფასეულობის შექმნის შემოთავაზებული კონცეფცია
• ზოგიერთი მიუთითებს ინტეგრირებული ანგარიშგების საფუძვლებთან შესაბამისობის

საჭიროებას

• ზოგადი მხარდაჭერა მართვაზე უფრო ფართო აქცენტით
• შერეული გამოხმაურება ამოცანების და რწმუნების სტრუქტურის შესახებ

• ფართო მხარდაჭერა, შემოთავაზებული სახელმძღვანელო მითითებების ჩათვლით
• არსებითობას და ძირითად საკითხებს შორის ურთიერთქმედების განმარტების მოთხოვნა
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• რას წარმოადგენს ინტეგრირებული ანგარიში და
ინტეგრირებული ანგარიშგება?

ინტეგრირებული ანგარიში არის
ლაკონური კომუნიკაცია იმის
შესახებ თუ როგორ განაპირობებს
ორგანიზაციის სტრატეგია,
მართვა, საქმიანობა და
პერსპექტივები, არსებული
გარემოს კონტექსტში
ფასეულობის შექმნას,

შენარჩუნებას ან გამოფიტვას
მოკლე, საშუალო და
გრძელვადიან პერიოდში

ინტეგრირებული ანგარიშგება არის
პროცესი, რომელიც დაფუძნებულია
ინტეგრირებულ აზროვნებაზე რაც
შედეგად იძლევა დაკავშირებულ
ინფორმაციას ფასეულობის შექმნის,
შენარჩუნების ან შემცირების თაობაზე
და პერიოდულ ინტეგრირებულ
ანგარიშს ორგანიზაციის მიერ
ფასეულობის შექმნის, შენარჩუნების ან
შემცირების შესახებ გარკვეული
დროის პერიოდში.

19



20

ბიზნეს მოდელი
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ინტეგრირებული ანგარიშგების რესურსები - ფასს ფონდის
გამოყენება

ინტეგრირებული
ანგარიშგების საფუძვლები

ბასსს და მგსსს ერთობლივად იღებენ პასუხისმგებლობას ინტეგრირებული
ანგარიშგების საფუძვლებზე

ინტეგრირებული
ანგარიშგების საფუძვლების

გამოყენება

ბასსს და მგსსს ერთად იმუშავებენ რომ განსაზღვრონ თუ როგორ არის
შესაძლებელი ინტეგრირებული ანგარიშგების საფუძვლების გამოყენება
სტანდარტების დადგენასთან დაკავშირებულთავიანთ საქმიანობაში

ინტეგრირებული ანგარიშგება
და ხელმძღვანელობის

კომენტარები

საბჭოები შეეცდებიან მოიძიონ შესაძლებლობები ინტეგრირებული
ანგარიშგების საფუძვლების და ხელმძღვანელობის კომენტარების
შესაბამისობის კიდევ უფრო ასამაღლებლად

კორპორაციული
ანგარიშგების საფუძვლები

საბჭოები ითვალისწინებენ კორპორაციული ანგარიშგების საფუძვლების
გრძელვადიან როლს
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• ინტეგრირებული ანგარიშგების და ინტეგრირებული აზროვნების მხარდაჭერა

22

ბასსს-ისთავმჯდომარის ანდრეას ბარკოუს და მგსსს-ს თავმჯდომარის ემანუელფაბერის განცხადება, 25 მაისი, 2022

“დარწმუნებული ვართ რომ ინტეგრირებული ანგარიშგების
საფუძვლები განაპირობებს მაღალი ხარისხის კორპორაციულ

ანგარიშგებას და კავშირს ფინანსურ ანგარიშგებებს და მდგრადი
განვითარების შესახებ ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნებას შორის, 

რაც გააუმჯობესებს ინვესტორებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის
ხარისხს. ამგვარად, ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს ინტეგრირებული

ანგარიშგების საფუძვლების და მათთან დაკავშირებული
ინტეგრირებული აზროვნების პრინციპების უწყვეტ გამოყენებას.“  
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