
შენიშვნა 

საავტორო უფლება  ფასს (IFRS Foundation©) ფონდი ყველა უფლება დაცულია.  

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (შემდგომ - ფასს) სტანდარტები 

დაცულია ფასს ფონდის საავტორო უფლებით. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ფასს 

სტანდარტი ეროვნულ კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის გაადვილების მიზნით შეიცვალა, 

ასეთი ცვლილება მკაფიოდ იქნება აღნიშნული ამ კონკრეტულ ფასს სტანდარტის ტექსტში. 

მომზადებულია და გამოქვეყნებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და  ფინანსთა 

სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის მიერ ფასს ფონდისაგან მიღებული ლიცენზიის საფუძველზე.  

ამ პუბლიკაციაში შესული ფასს  სტანდარტების ოფიციალური ქართული თარგმანი 

დამტკიცებულია ფასს ფონდის მიერ დანიშნული სარედაქციო კომიტეტის მიერ. აღნიშნული 

თარგმანი დაცულია ფასს ფონდის საავტორო უფლებით. 

გამოყენების პირობები 

1.  ფასს ფონდი, ფასს სტანდარტების ოფიციალური ქართული თარგმანის 

მომხმარებლებს უფლებას აძლევს, მოახდინონ ამ პუბლიკაციის 

რეპროდუქციაპროფესიული გამოყენების, ან/და პირადი სარგებლობის და შესწავლის 

მიზნით. 

პროფესიული გამოყენება: ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ამ ფასს სტანდარტების ოფიციალური 

ქართული თარგმანის გამოყენებას პროფესიულ უნარ-ჩვევებში, რომელიც დაკავშირებულია 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ან/და ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის დროს ფასს 

სტანდარტების გამოყენებასა და ამ მომხმარებლის მიერ კლიენტებისათვის ან ბიზნესისთვის 

(რომელშიც მომხარებელი საქმიანობს, როგორც ბუღალტერი) ბუღალტრული მომსახურების 

გაწევასთან.  

ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, ზემოხსენებული გამოყენება არ მოიცავს რაიმე სახით ფასს 

სტანდარტების კომერციულ გამოყენებას, რომელიც მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება): 

კომერციულ სემინარებს, კონფერენციებს, კომერციულ ტრეინინგებსა ან მსგავს მოვლენებს. 

2. ნებისმიერი სხვაგვარი გამოყენების დროს, რომელიც პროფესიული გამოყენების 

ფარგლებს სცდება, მომხმარებელი ვალდებულია, დაუკავშირდეს ფასს ფონდს 

ინდივიდუალური ლიცენზიის მისაღებად აუცილებელი ვადებისა და პირობების 

შესათანხმებლად.  

3. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ შენიშვნაში  პირდაპირ  არის ნებადართული, 

ფონდის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე მომხარებელს არ აქვს ფასს 

სტანდარტების ოფიციალური ქართული თარგმანის ლიცენზირების, 

სუბლიცენზირების, გადაცემის, დათმობის, გაყიდვის, გაქირავების ან მესამე პირებზე 

სხვაგვარად გავრცელების უფლება ნებისმიერი ფორმით ან ნებისმიერი საშუალებით, 

მათ შორის, ელექტრონული, მექანიკური ან სხვა უკვე ცნობილი ან უცნობი მეთოდით. 



4. მომხმარებელს არ აქვს ფასს სტანდარტების ოფიციალური ქართული თარგმანის 

გარდაქმნის, მასში ცვლილებების, დამატებების ან შესწორებების შეტანის, აგრეთვე, ამ 

თარგმანიდან გამომდინარე ნაშრომების მომზადების  უფლება, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც ამ შენიშვნაში პირდაპირ არის ნებადართული. 

5. ამ პუბლიკაციის კომერციული მიზნით რეპროდუქცია და გამოყენება მკაცრად 

აკრძალულია. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდით ფასს ფონდს: 

licenses@ifrs.org  

ფასს სტანდარტების აუთენტურ ვერსიებად ითვლება ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ ინგლისურ ენაზე გამოცემული ტექსტები. ასლები 

შეიძლება მიღებულ იქნეს ფასს ფონდის პუბლიკაციების დეპარტამენტისაგან. 

გთხოვთ, ინგლისურ ენაზე პუბლიკაციასთან და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე დაუკავშირდეთ: 

ფასს ფონდის პუბლიკაციების დეპარტამენტს 

30 Cannon Street, ლონდონი, EC4M 6XH, გაერთიანებული სამეფო. 

ტელ: +44 (0)20 7332 2730 ფაქსი: +44 (0)20 7332 2749 

ელ-ფოსტა: publications@ifrs.org ვებ-გვერდი: www.ifrs.org  

 

სასაქონლო ნიშნები 

 

ფასს ფონდის ლოგო, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს 

ლოგო, მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფასს ლოგო, „Hexagon Device“, „IFRS 

Foundation“, „eIFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS for SMEs”, „IASs”, „IFRS”, „IFRSs“, „International 

Accounting Standards“ და „International Financial Reporting Standards““, „IFRIC“ და „IFRS 

Taxonomy“ ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნებს წარმოადგენენ. 

პასუხისმგებლობის გამორიცხვა 

ფასს სტანდარტების ოფიციალური ქართული თარგმანი მომზადებულია და 

გამოქვეყნებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს 

მიერ საქართველოში მათი გამოყენების მიზნით. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების საბჭო, ფასს ფონდი, ავტორები და გამომცემლები პასუხისმგებლობას იხსნიან 

იმ ზიანისათვის, რომელიც გამოწვეულია მესამე პირების მოქმედებით ან მოქმედებისაგან 

თავის შეკავებით ამ პუბლიკაციაში წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე მიუხედავად 

იმისა, ასეთი ზიანი გამოწვეულია დაუდევრობით თუ სხვა მიზეზით. 
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