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ფასს სტანდარტების შესახებ

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები გავრცელებულია 138 ქვეყანაში (150

გაანალიზებული ქვეყნის შედეგი)



მსს ფასს სტანდარტების შესახებ

ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება გამარტივდა:

 გამარტივებული ფასს სტანდარტები, რომელიც შემუშავებულია ფასს 

ფონდის მიერ

 სრულიად ინდივიდუალური (დამოუკიდებელი)

 განკუთვნილი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის

 საერთაშორისოდ აღიარებული

 ფასს-თან შედარებით ნაკლებად ცვალებადი, ბოლო შეცვლილი 

სტანდარტი გამოიცა 2015 წელს



მსს ფასს სტანდარტების შესახებ

 მოცულობა: ~400 გვერდი (3,000 გვერდი ფასს სტანდარტებში)

 ფასს-ის ზოგიერთი საკითხი (თავი, განყოფილება) გამოტოვებულია

თუ არალერევანტურია მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის

 სადაც სრული ფასს-ი არჩევანის შესაძლებლობას იძლევა, მსს ფასს-

ში დატოვებულია მარტივი გზა

 გამარტივებულია აღიარება და შეფასება

 შემცირებულია განმარტებითი შენიშვნები

 გამარტივებულია ანგარიშგების შედგენა



მსს ფასს სტანდარტების სტრუქტურა

1. მცირე და საშუალო საწარმოების განმარტება

2. კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები

3. ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა

4. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

5. სრული შემოსავლის ანგარიშგება და მოგებისა და 

ზარალის ანგარიშგება

6. საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება და 

შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგება

7. ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

8. ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

9. კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება

10. სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები

11. ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები

12. სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული 

საკითხები

13. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

14. ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში

15. ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში

16. საინვესტიციო ქონება

17. ძირითადი საშუალებები

18. არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა

19. საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი

20. იჯარა

21. ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 

პირობითი აქტივები

22. ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

23. ამონაგები

24. სახელმწიფო გრანტები

25. სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული 

დანახარჯები

26. წილობრივი გადახდა

27. აქტივების გაუფასურება

28. დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები

29. მოგების გადასახადი

30. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

31. ჰიპერინფლაცია

32. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

33. დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები

34. სპეციალიზირებული საქმიანობა

35. მსს ფასს-ზე გადასვლა



ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტი

შენიშვნები:

დეტალური ინფორმაცია პირველ 4 უწყისთან დაკავშირებით;

დეტალები სააღრიცხვო პოლიტიკაზე;

დამატებითი ინფორმაცია კომპანიაზე.

ფინანსური მდგომარეობის უწყისი:

ამომწურავი სურათი კომპანიის აქტივების დაფინანსების სტრუქტურის და აქტივების კონცენტრაციის

შესახებ;

კომპანიის ლიკვიდურობის ანალიზი.

მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლების უწყისი:

კომპანიის შედეგების შესახებ კომუნიკაცია;

დაგეგმვის საწყისი წერტილი.

ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი:

კომპანიის ფულადი ნაკადების დეტალური ანალიზი;

კომპანიის ძირითადი საქმიანობის ფულის გენერირების უნარის შეფასება;

მომავალი პერიოდის პროგნოზი.

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების უწყისი:

კაპიტალის ცვლილების გამომწვევი ფაქტორების დადგენა.



პროექტის შესახებ

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 

პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში, კომპანია
SavvY განახორციელებს ერთწლიან საგრანტო პროგრამას

პროექტის მიზანი

ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლება და მსს ფასს სტანდარტების
დანერგვის ხელშეწყობა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ პროექტს ასევე მხარს უჭერს მსოფლიო ბანკი

ტრენერთა ტრენინგი მსს ფასს სტანდარტების
სატრენინგო მასალების
თარგმნა



სატრენინგო მასალების თარგმანი

 პროექტის ფარგლებში ითარგმნება და ქართულ ენაზე ადაპტირდება
ფასს ფონდის მიერ გამოშვებული მსს ფასს-ის სატრენინგო მასალები

 სატრენინგო მასალები მოიცავს 35 მოდულს

 მასალები ითარგმნება პროფესიონალი თარჯიმნების მიერ. ამასთანავე, 
SavvY-მ შექმნა ე.წ. გადახედვის კომიტეტი, რომელიც
დაკომპლექტებულია ფასს ექსპერტებით

 7 მოდულის თარგმნა დასრულდება 2018 წლის 7 სექტემბერს

 ქართულ ენაზე ნათრაგმნი მასალები გასაჯაროვდება ზედამხედველის
ვებ გვერდზე



ტრენერთა ტრენინგი ეტაპი 1

 პირველ ეტაპზე ტრენინგს გაივლის 25-30 კონკურსის წესით
შერჩეული ინგლისურენოვანი ტრენერი

 20 საათიან ინტენსიურ ტრენინგს გაუძღვება საერთაშორისო
დონის ფასს ტრენერი მაიკლუელსი

 ტრენინგი ჩატარდება 2018 წლის 8-12 ოქტომბერს

 ტრენინგის მონაწილეები აიმაღლებენ კვალიფიკაციას, როგორც
მსს ფასს ტრენერები



ტრენერთა ტრენინგი ეტაპი 2

 მეორე ეტაპზე გადამზადდება კონკურსის წესით შერჩეული 50 
ქართულენოვანი ტრენერი

 ქართულენოვანი ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდება 2018 წლის დეკემბერში

 სატრენინგო მასალები მორგებული იქნება ქართულ რეალობას



პროექტის შედეგები

 ქართულ ენაზე ითარგმნება და ადაპტირდება 35 მოდული, რომელიც
დაეხმარება მსს -ით მომუშავე ფინანსისტებს და ბუღალტრებს
სტანდარტის უკეთ გაგებაში

 ჩვენ მიერ გადამზადებული ტრენერები პროექტის ფარგლებში
ჩაატარებენ ორ საპილოტე ტრენინგს მსს ფინანსისტებისა და
ბუღალტრებისათვის

 სატრენინგო მასალები იქნება საჯარო ზედამხედველის ოფიციალურ
ვებ-გვერდზე

 გაიზრდება მსს ფასს ტრენერთა რიცხვი და მათი კომპეტენცია

 ბუღალტრებისა და ფინანსისტებისათვის კვალიფიკაციის ამაღლების
საშუალებები მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი გახდება



მადლობა ყურადრებისთვის


