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 მოთხოვნები განსაზღვრულია ბასსს-ის მიერ 2017 წლის 1-ლ იანვარს 
გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტებით (ფასს სტანდარტები), მათ შორის იმ სტანდარტებით, 
რომლებიც ამოქმედდება 2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდეგ, მაგრამ არა 
იმ სტანდარტებით, რომელთა ჩანაცვლებაც ხდება. 

 პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: ფასს სტანდარტების ფონდი, 
ავტორები და გამომსვლელები არ იღებენ პასუხისმგებლობას 
ნებისმიერ ზარალზე, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ამ 
პრეზენტაციაში წარმოდგენილი მასალის საფუძველზე მოქმედებამ ან 
უმოქმედობამ (იქნება ეს დაუდევრობით, თუ სხვა მიზეზით 
გამოწვეული ზარალი). ეს პრეზენტაცია არ წარმოადგენს რჩევის ან 
მოსაზრების გამოხატვის ფორმას.    
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ბასსს-ის ტექნიკური მიღწევები 
ფასს სტანდარტების აკადემიურ 
სწავლებასთან დაკავშირებულ 
ელემენტებზე ფოკუსირებით 
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კონცეპტუალური საფუძვლები 
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5 5 სესიის მიმოხილვა 

ზოგადი ინფორმაცია 

რა შეიცვლება? 

შემადგენელი ელემენტები და აღიარება 
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ზოგადი ინფორმაცია 
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კონცეპტუალური საფუძვლების ისტორია 

1989 წლის ივლისი 

კონცეპტუალური საფუძვლები 

გამოქვეყნებული  IASC-ის მიერ 

2010 წლის სექტემბერი 

FASB-თან ერთად შეტანილი 

ცვლილებები 

2015 წლის მაისი 

წინასწარი პროექტი 

2017  
გადასინჯული კონცეპტუალური 

საფუძვლები 

2013 წლის ივლისი 

სადისკუსიო დოკუმენტი  
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რა შეიცვალა? 



9 რა შეიცვალა? 9 

1989 წლის საფუძვლები 

ელემენტები  

შეფასება  

აღიარება  

ამოცანა  

თვისობრივი 

მახასიათებლები 

2010 წლის საფუძვლები 

ელემენტები  

შეფასება  

აღიარება  

ამოცანა  

თვისობრივი 

მახასიათებლები 

2017 წლის საფუძვლები 

ელემენტები  

შეფასება  

აღიარება  

აღიარების შეწყვეტა 

წარდგენა და განმარტებითი 

შენიშვნები 
 

ანგარიშვალდებული სუბიექტი 

  

ამოცანა  

თვისობრივი 

მახასიათებლები 
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რატომ გადასინჯული კონცეპტუალური 
საფუძვლები? 10 

ხარვეზების აღმოფხვრა 

მაგალითად, ის 
წარმოადგენს 
კოცეფციებს შემდეგ 
საკითხებზე: 

 

• ანგარიშვალდებული 
საწარმო 

• წარდგენა და 
განმარტებითი 
შენიშვნები 

• შეფასება 

განახლება 

მაგალითად, ის 
განაახლებს: 

 

• აქტივებისა და 
ვალდებულებების 
განსაზღვრებას 

• აღიარების 
კრიტერიუმებს 

განმარტება 

მაგალითად, ის 
ცხადყოფს შემდეგი 
საკითხების როლს: 

 

• მმართველობა  
• წინდახედულობა  
• შინაარსის ფორმაზე 

აღმატებულობა  
• განუსაზღვრელობის 

ანალიზი 

არსებული კონცეპტუალური საფუძვლები სასარგებლო აღმოჩნდა, 
მაგრამ საჭირო იყო გარკვეული გაუმჯობესება 
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შემადგენელი 
ელემენტები და 

აღიარება 

Copyright © IFRS Foundation. All rights reserved 



12 

მოქმედი განსაზღვრებები წინასწარი პროექტი 

აქტივი რესურსი, რომელსაც საწარმო 

აკონტროლებს წარსულში მომხდარი 

მოვლენების შედეგად და რის 

საფუძველზეც, საწარმო მომავალში 

მოელის ეკონომიკური სარგებლის 

მიღებას 

არსებული ეკონომიკური 

რესურსი, რომელსაც საწარმო 

აკონტროლებს წარსულში 

მომხდარი მოვლენების შედეგად  

ვალდებულება  საწარმოს მიმდინარე 
ვალდებულება, წარსული 

მოვლენებიდან წარმოშობილი, 

რომლის დაფარვა მოსალოდნელია, 
რომ გამოიწვევს ეკონომიკურ 

სარგებელში განსახიერებული 

რესურსების გასვლას საწარმოდან 

მიმდინარე პერიოდის 

ვალდებულება, რომელიც 

ითვალისწინებს ეკონომიკური 

რესურსის გადაცემას წარსულში 

მომხდარი მოვლენების შედეგად  

ეკონომიკური 

რესურსი 
არ არის განსაზღვრული უფლება, რომელსაც ეკონომიკური 

სარგებლის შექმნის პოტენციალი 

აქვს 

ელემენტები: აქტივების და 
ვალდებულებების განსაზღვრება 12 
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• „რესურსი” => „ეკონომიკური რესურსი”: 

– ხაზგასმა, რომ რესურსი უფლება უფრო არის, ვიდრე 

ფიზიკური ობიექტი 

• ამოღებულია „მოსალოდნელი”: 

– ამოღებულია აღქმული სავარაუდო ზღვარი 

 

• ეკონომიკური რესურსის ცალკე განსაზღვრება: 
– ამოღებულია მინიშნება სამომავლო ეკონომიკურ 

სარგებელზე => აქტივი (ვალდებულება) არის რესურსი 

(ვალდებულება), და არა ეკონომიკური სარგებლის 

საბოლოო შემოდინება (გადინება) 

 

ცვლილების მიზეზები – აქტივები და 
ვალდებულებები 13 
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ვალდებულების განსაზღვრება – დამხმარე 
კონცეფციები 

ეკონომიკური რესურსის გადაცემის მიმდინარე 
ვალდებულება 

ვალდებულება, რომელიც 

წარსული მოვლენების 

შედეგად წარმოიშვა  

გადაცემის თავიდან 
აცილების პრაქტიკული 

უნარის არქონა 

და 

• სამართლებრივად აღსრულებადი 

 
• პრაქტიკული უნარის შესაფასებლად 

გამოყენებული ფაქტორები 

დამოკიდებულია ტრანზაქციის ტიპზე, ე.ი.  

თავიდან აცილებისკენ მიმართულმა 
ქმედებამ შეიძლება, მაგალითად 

გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი წყვეტილობა 
ბიზნესში ტრანზაქციების ზოგიერთი 

ტიპისთვის 

 
• მენეჯმენტის განზრახვა ან გადაცემის 

ალბათობა საკმარისი არ არის 

• ვალდებულება (ეკონომიკური 

რესურსის გადაცემის 

მოვალეობა/პასუხისმგებლობა) უნდა 
არსებობდეს წარსული მოვლენების 

საფუძველზე და ეს ასეა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ: 

 
• ეკონომიკური სარგებელი უკვე 

მიღებულია; ან 

• საქმიანობა უკვე 
განხორციელებულია 

 
• კანონის ამოქმედება/ აღსრულების სხვა 

მექანიზმი საკმარისი  

       არ არის 



15 მაგალითი  1— შვებულება სტაჟის საფუძველზე 
15 

ფაქტები 

თანამშრომლებს კანონით ეკუთვნით ორთვიანი ანაზღაურებადი 

შვებულება, თუ ისინი ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან 10 წელი 

მუშაობენ. 

თუ დამსაქმებელი ათავისუფლებს თანამშრომელს 5 წლის შემდეგ 

(ნებისმიერი მიზეზით სერიოზული გადაცდომის გარდა), 
თანამშრომელს ეკუთვნის პროპორციული ანაზღაურება.  

კომპანიას დაქირავებული ჰყავდა: 

• თანამშრომელთა ერთი ჯგუფი ცხრა წლით;  

• თანამშრომელთა მეორე ჯგუფი ორი წლით. 

 

აქვს თუ არა მას ვალდებულება? 



16 მაგალითი  2—ზღვრული მოსაკრებელი 
16 

ფაქტები 

იმ კომპანიებს რომელთა შემოსავალი კალენდარული წლის 

განმავლობაში CU50 მილიონს აჭარბებს, სახელმწიფო აკისრებს 

მოსაკრებლის გადახდას. მოსაკრებლის განაკვეთი წარმოადგენს 

CU50მლნ-ს გადაჭარბებული თანხის 2%-ს.   

წლის განმავლობაში, კომპანია თანაბრად იღებს შემოსავალს მომგებიანი 

საქმიანობიდან. კომპანიის შემოსავალი 20X1 წლის 17 ივლისს CU50 

მილიონს აღწევს.  

კომპანიის საანგარიშგებო პერიოდი სრულდება 20X1 წლის 30 ივნისს.  

აქვს თუ არა მას ამ თარიღის მდგომარეობით 20X1 წლის მოსაკრებლის 

გადახდის ვალდებულება? 
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• ‘თავიდან აცილების პრაქტიკული უნარის არქონა’ => არ 

არის ნათელი არსებობს თუ არა მიმდინარე ვალდებულება თუ: 

– ეკონომიკური რესურსების გადაცემა დამოკიდებულია 

კომპანიის საკუთარ ქმედებებზე  

– გადაცემა არ არის სამართლებრივად აღსრულებადი 

 

• ‘წარსული მოვლენების საფუძველზე’: 
– არ არის ნათელი თუ რა შეადგენს წარსულ მოვლენას, 

მაგალითად, თუ არსებობს ერთზე მეტი მოვლენა, 

რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ვალდებულების წყაროდ 

 
 

ცვლილების მიზეზები 17 



18 აღიარების კრიტერიუმები 18 

არსებული კრიტერიუმები ახალი კრიტერიუმები 

აღიარება  • აქტივის ან ვალდებულების 

განსაზღვრებასთან შესაბამისობა 
• მოსალოდნელია, რომ სუბიექტი 

აქტივთან და ვალდებულებასთან 

დაკავშირებულ ეკონომიკურ 

სარგებელს მიიღებს მომავალში  

• აქტივს ან ვალდებულებას აქვს 

თვითღირებულება ან 

ღირებულება, რომლის საიმედო 

შეფასება შესაძლებელია 

• ფოკუსირება თვისობრივ 
მახასიათებლებზე 
• რელევანტურობა 
• სამართლიანი წარდგენა 
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• არსებული ალბათობის კრიტერიუმი სათანადოდ არ არეგულირებს 

ეკონომიკური რესურსების შემოდინების ან გადინების  დაბალი 

ალბათობის შემთხვევებს 

• სანდო შეფასების არსებული კრიტერიუმი არ შეესაბამება 
რელევანტურობის და სამართლიანი წარდგენის თვისობრივ 

მახასიათებლებს 

 

• ჩანაცვლდა მინიშნებით რელევანტურობასა და სამართლიან 

წარდგენაზე და დამხმარე კონცეფციებზე : 
– რელევანტურობის გამოყენება: 

– არსებობის გაურკვევლობა 

– ეკონომიკური სარგებლის დაბალი ალბათობა 

– გაყოფადობა 

– ზუსტი წარდგენის გამოყენება: 
– შეფასების გაურკვევლობა 

– სხვა ფაქტორები 

 

ცვლილების მიზეზები 19 
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ფასს15 -ის მიმოხილვა  

ამონაგები მომხმარებლებთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან 



21 

• ფასს 15 ამონაგები მომხმარებლებთან 
გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან 

– ჩაანაცვლებს ბასს 18-ს, ბასს 11-სა 

და შესაბამის ინტერპრეტაციებს 

– FASB-თან ერთობლიობაში 

შემუშავებული სტანდარტი 

• ამონაგების აღიარების საფუძვლები 

• ძალაში შესვლის თარიღი 1/1/2018, 

ნებადართულია ვადაზე ადრე 
გამოყენება 

IFRS 15 at a glance 
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ერთობლივი IASB/FASB TRG 

დისკუსიები 2015 წლის 
ნოემბრამდე 

FASB continues US-only 

TRG discussions 

ფასს 15-ის განხორციელების ვადები 

ფასს 15 

გამოცემული 

 

2014 წლის 
მაისში 

2016 წლის 1 

იანვარი 

განმარტებები 

ფასს 15-სთვის 

 

2016 წლის 

აპრილი 

 

 

სრული 

რეტროსპექტულ
ი გამოყენება 

(თუ ერთი წელი 

შესადარისია) 

2017 წლის 1 

იანვარი 

მოდიფიცირებუ
ლი 

რეტროსპექტული 

გამოყენება 

(ხელახალახალი 

ფორმულირების 

გარეშე) 

2018 წლის 1 

იანვარი 

ბასს 8-ის განმარტებითი შენიშვნები ფასს 15-ის გამოყენების 

შესაძლო შედეგების შესახებ 



23 მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებები 

საფუძვლების გაძლიერება 
ამონაგებთან დაკავშირებული 

საკითხების მოსაგვარებლად 
შესადარისობის ზრდა 

იძლევა მითითებებს ისეთ 

სფეროებთან დაკავშირებით, 

რომელსაც აქამდე არ 

ეხებოდა ფასს სტანდარტები 

განმარტებითი შენიშვნების 

გაძლიერება 

აზროვნების პროცესი იცვლება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბუღალტრული 

აღრიცხვა უცვლელი რჩება 
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მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულების 

იდენტიფიკაცია 

კონტრაქტით განსაზღვრული შესრულების 
ვალდებულებების განსაზღვრა 

გარიგების ფასის განსაზღვრა 

გარიგების ფასის განაწილება შესასრულებელ 

ვალდებულებებზე 

შემოსავლის აღიარება როცა სუბიექტი აკმაყოფილებს 

შესრულების ვალდებულებას 

ამონაგების აღიარების 5-საფეხურიანი 

მოდელი 

საწარმომ უნდა 
აღიაროს 

შემოსავალი 

რომელიც 

მიუთითებს 

დაპირებული 

საქონლის ან 

მომსახურების 

გადაცემას 

შესაბამისი 

რაოდენობით 

1 

2 

3 

4 

5 
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ფასს 9 ფინანსური ინსტრუმენტები 
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 კლასიფიკაცია და შეფასება  
ლოგიკური, ერთიანი კლასიფიკაციის 

მიდგომა, რომელიც ემყარება ფულადი 

ნაკადების მახასიათებლებს და მათ მართვას  

IASB-ის პროექტის დასრულება ბასს 39-ის 
ჩასანაცვლებლად 

 გაუფასურება 
მეტად საჭირო და ძლიერი 

მხარდაჭერის მქონე „მოსალოდნელი 

ზარალის“ საპროგნოზო მოდელი  

 ჰეჯირების აღრიცხვა 
გაუმჯობესებული და ფართოდ აღიარებული 

მოდელი, რომელიც უკეთ უხამებს ერთმანეთს 

აღრიცხვას და რისკის მართვას 

26 
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კლასიფიკაცია და 
შეფასება 
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• ბასს 39 შეიცავდა კლასიფიკაციის ბევრ განსხვავებულ 

კატეგორიასა და გაუფასურების დაკავშირებულ მოდელებს.  

• ბასს 39-თან მიმართებით წარმოშობილი გამოყენების ბევრი 

პრობლემა დაკავშირებული იყო საფინანსო აქტივების 
კლასიფიკაციასთან და შეფასებასთან.  

• მიღებული გამოხმაურების საფუძველზე საბჭომ გადაწყვიტა, რომ 
ყველაზე მისაღები გზა ასეთი პრობლემების მოსაგვარებლად და 
ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა დასახმარებლად 

სამომავლო ფულადი ნაკადების მოცულობის, ვადების და 
გაურკვევლობის შესწავლის თვალსაზრისით, იყო არსებული 

კლასიფიკაციის და შეფასების კატეგორიების ჩანაცვლება 
საფინანსო აქტივებისთვის.  

ზოგადი ინფორმაცია 28 



ფულადი ნაკადი 

უმთავრესად არის 

ძირითადი თანხის და 
პროცენტის გადახდა 

ბიზნეს-
მოდელი= 

შენარჩუნება 
ამოსაღებად 

ბიზნეს-

მოდელი= 

შენარჩუნება 
ამოსაღებად 

და გასაყიდად 

სხვა 
ბიზნეს-

მოდელები 

ფულადი ნაკადების 

სხვა ტიპები 

ამორტიზებული 

ღირებულება 

რეალური 

ღირებულება სხვა 
სრულ 

შემოსავალში 

ასახვით (FVOCI)* 

რეალური 

ღირებულება 
მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით  

(FVTPL) 

რეალური 

ღირებულება 
მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით  

(FVTPL) 

რეალური 

ღირებულება 
მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით  

(FVTPL) 

რეალური 

ღირებულება 
მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით  

(FVTPL) 

რეალური ღირებულების 

ვარიანტი კვლავ 

ხელმისაწვდომია 
ბუღალტრული 

შეუსაბამობების 

შემთხვევაში 

* განსხვავებული FVOCI კაპიტალში ინვესტიციებისთვის 

ფასს 9 კლასიფიკაციის მოდელი 
ფინანსური აქტივებისთვის 29 



• ფაქტობრივი შეფასება აქტივების მართვის საფუძველზე: 
– არ ემყარება ინდივიდუალურ აქტივთან დაკავშირებულ განზრახვას 

– ტიპურად შესაძლებელია მისი დაცვა კომპანიის მიერ განხორციელებული 

საქმიანობის საშუალებით 

– ძირითად ასპექტს წარმოადგენს ის თუ როგორ ხდება ფულადი ნაკადების 

რეალიზაცია  

• შენარჩუნება ამოსაღებად (ამორტიზებული ღირებულება) 
– ღირებულების შექმნა კონტრაქტიდან გამომდინარე ფულადი ნაკადების 

ამოღებით   

– გაყიდვების შესახებ წარსული ინფორმაციის გათვალისწინება და სამომავლო 

მოლოდინი 

– ზოგიერთი გაყიდვა შეიძლება თანმიმდევრული იყოს თუ იშვიათი ან 

უმნიშვნელოა 

• შენარჩუნება ამოსაღებად და გასაყიდად (FVOCI) 

– ამოცანის მიღწევა, როგორც კონტრაქტიდან მიღებული  ფულადი ნაკადებით, 

ისე გაყიდვით 

– გულისხმობს უფრო მაღალ სიხშირესა და გაყიდვების მოცულობას 

– მაგ. ლიკვიდურობის საჭიროება, საპროცენტო შემოსავლის მართვა, 

აქტივების/ვალდებულებების მართვა 

• რეკლასიფიკაცია მხოლოდ მაშინ თუ ბიზნესმოდელი იცვლება 
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სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების 
მახასიათებლები 

• კონტრაქტიდან გამომდინარე ფულადი ნაკადები შეესაბამება 
დაკრედიტების ძირითად მექანიზმებს (მარტივი ინსტრუმენტები) 

• მხოლოდ ძირითადი თანხის და პროცენტის გადახდა (SPPI) 

• პროცენტის თანხაში გათვალისწინებულია: 
• ფულის ღირებულება დროში (TVM) და საკრედიტო რისკი; 

• დაკრედიტების საბაზისო რისკი (მაგ. ლიკვიდობის რისკი); 

• სხვა დაკავშირებული ხარჯები (მაგ. ადმინისტრაციული ხარჯები); 

და 

• მოგების მარჟა 

• ‘ძირითადი თანხა’ არის ფინანსური აქტივის რეალური ღირებულება 
საწყისი აღიარებისას 

• მფლობელის მიერ გადაცემული თანხა (რეალური ღირებულება) 

• მკაფიოდ გამორიცხავს თანხებს, რომლებიც არ შეესაბამება საბაზისო 

დაკრედიტებას, როგორიცაა მაგალითად  ფულადი ნაკადები, 

რომლებიც იცვლება  სასაქონლო ფასებით ან აქციის ფასით 

• მკაფიოდ ფორმირებული განმარტება შეიძლება ეხებოდეს  

    SPPI-ს თუ პროცენტი უარყოფითია 
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ფინანსური აქტივები—რეალური ღირებულების არჩევანი 

• ხელმისაწვდომია ‘სააღრიცხვო შეუსაბამობის’ შემთხვევაში. 

 

ინვესტიციები საკუთარ კაპიტალში —FVOCI-ის ალტერნატივა 

• ხელმისაწვდომია ისეთ წილობრივ ინსტრუმენტებში 
განხორციელებული ინვესტიციებისთვის, რომელიც არ არის 
სავაჭროდ გამიზნული. 

• ძირითადი მახასიათებლები: 

• instrument by instrument 
• მოგებაში ან ზარალში აღიარებული დივიდენდები 
• არანაირი "რეცირკულაცია" 
• არანაირი გაუფასურება. 

 

ალტერნატიული კლასიფიკაცია 



* Not recycled 

ფინანსური ანგარიშგება – ფასს 9 

ბალანსი მოგება ან ზარალი 

ფინანსური 

ვალდებულებები, რომლებიც 

შეფასებულია რეალური 

ღირებულებით მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით  Full FV 

მოგება და ზარალი 
all FV ∆  

საკუთარი კრედიტის გარდა 

სხვა სრული შემოსავალი 

მოგება და ზარალი 
FV ∆  

due to ‘own credit’* 

• Otherwise, P&L gain when ‘own credit’ deteriorates, loss when it improves 

• მოითხოვება ფასს 9-ს მიერ  რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური 

ვალდებულებებისათვის  

• ფასს 9 „საკუთარი კრედიტის” მოთხოვნების ვადამდელი ცალკე გამოყენების საშუალებას 

იძლევა  

 

 

მიდგომა ფინანსურ ვალდებულებებთან არსებითად 

უცვლელად მომდინარეობს ბასს 39-დან 

ფინანსური ვალდებულებები– ‘საკუთარი 
კრედიტი’  33 



34 

გაუფასურება 
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• უნდა იქნეს გათვალისწინებული ინფორმაციის ფართო სპექტრი  
• უზრუნველყოფს მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის უფრო დროულ აღიარებას 

• ბასს 39-ის ზღვრული დონის გაუქმება 

• ეფუძნება არსებულ სისტემებს, რომ დააბალანსოს დანახარჯი და სარგებელი  

• ფუნქციონალურად 2009 ED-ს უახლოვდება  

• ერთი მოდელის არსებობა მრავალი მიდგომის სირთულეს ამცირებს  

• უფრო ვრცელი განმარტებითი შენიშვნები ასახავს : 

• როგორ გამოიყენა მოთხოვნები სუბიექტმა  

• ინსტრუმენტებს, რომლებმაც მნიშვნელოვნად გაზარდეს საკრედიტო 

რისკი 

მოსალოდნელი ზარალის მოდელის 
უპირატესობები 35 

მომავალზე ორიენტირებული მოდელი, რომელიც 

მგრძნობიარეა საკრედიტო რისკის ცვლილებების მიმართ და 
G20-ისა და სხვების მოწოდებებს პასუხობს  



36 

საკრედიტო რისკის ცვლილება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  

მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგები 

     საპროცენტო შემოსავალი 

 12-თვის მოსალოდნელი  

საკრედიტო ზარალი 

მთელი საქმიანობის  

პერიოდში  

მოსალოდნელი 

 საკრედიტო ზარალი 

მთელი საქმიანობის  

პერიოდში  

მოსალოდნელი 

 საკრედიტო ზარალი 

ბრუტო საფუძველზე ბრუტო საფუძველზე ნეტო საფუძველზე 

ეტაპი  1 ეტაპი  2 ეტაპი  3 

ზოგადი მოდელის მიმოხილვა 



37 

მომხმარებლებს საშუალება ეძლევათ, რომ  

შეისწავლონ საკრედიტო რისკის ეფექტის გავლენა 
მომავალი ფულადი ნაკადების ოდენობაზე, ვადებსა და  

განუსაზღვრელობაზე 

სუბიექტების  

საკრედიტო რისკის  

მართვის პრაქტიკა 
და როგორ არის ეს 

დაკავშირებული 

მოსალოდნელი 

საკრედიტო 

ზარალის 

 აღიარებასა და 
შეფასებასთან 

რაოდენობრივი და 
თვისობრივი 

ინფორმაცია, რათა 
შეფასდეს ფინანსურ 

ანაგრიშგებაში 

მოცემული თანხები, 

რომლებიც 

მოსალოდნელი 

საკრედიტო 

ზარალიდან არის 

წარმოქმნილი 

სუბიექტების 

საკრედიტო 

რისკები, 

რომლებიც 

საკრედიტო 

რისკის 

მნიშვნელოვან 

კონცენტრაციებს 

მოიცავს 

განმარტებითი შენიშვნები - მიზნები 
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ჰეჯირების აღრიცხვა 
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39 
ბუღალტრული აღრიცხვა და რისკის მართვა 

 

• ყოვლისმომცველი პრინციპის არარსებობა; კომპლექსური და წესებზე 
დაფუძნებული;  

• მომმზადებლების მიერ ფინანსურ ანგარიშგებებში ჰეჯირების ასახვის 

შეუძლებლობა; 

• მომხმარებლებისთვის რისკის მართვის პრაქტიკის გაგების სირთულე. 

 

• ჰეჯირების აღრიცხვის კაპიტალური გადასინჯვა. 

• ბუღალტრულ აღრიცხვას უთანაბრებს რისკის მართვის განხორციელებას. 

• საშუალებას აძლევს მომმზადებლებს, რომ ჰეჯირება უკეთესად ასახონ 

ფინანსურ ანგარიშგებებში. 

• განსაზღვრავს განმარტებით შენიშვნებს, რათა მომხმარებლებს რისკის 
მართვისა და მისი ფინანსურ ანგარიშგებებზე გავლენის გაგებაში დაეხმარონ.  

გამოხმაურება ბასს 39-ის -„ფინანსურ ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება” - თაობაზე 

საკითხის გადაჭრა - IFRS 9 ფინანსური ინსტრუმენტები 



40 

• პრინციპზე დაფუძნებული ჰეჯირების ეფექტურობის შეფასება, რათა 
მიღწეულ იქნეს ჰეჯირების აღრიცხვა. 

• არაფინანსური ინსტრუმენტების რისკის კომპონენტების მითითება. 

• აგრეგირებული რისკების ჰეჯირების შესაძლებლობა  (წარმოებული 

და არაწარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების კომბინაციები).  

• „ჰეჯირების დანახარჯების“ შემოღება, რათა ზოგიერთი ჰეჯირების 

ინსტრუმენტის მიმართ გამჭვირვალობა გაიზარდოს. 

• განმარტებითი შენიშვნების მეშვეობით, ჰეჯირებული რისკების, მათი 

მართვისა და ეფექტის შესწავლის მიზანი მიიღწევა. 

ძირითადი დადებითი მხარეები 

ახალი მიდგომა იმის შესახებ, თუ როგორ ურთიერთქმედებს 

ბუღალტრული აღრიცხვა რისკის მართვასთან. 



41 განმარტებითი შენიშვნები  

ჰეჯირების აღრიცხვის  

განმარტებითი 

 შენიშვნები 

რისკის 

 მართვის  

სტრატეგია 

სამომავლო 

 ფულადი 

 ნაკადების 

მოცულობა, ვადა 
 და გაურკვევლობა 

ჰეჯირების აღრიცხვის 

 ზემოქმედება 
ძირითად ფინანსურ  

ანგარიშგებებზე 

კონკრეტული 

განმარტებები 

დინამიკური 

სტრატეგიებისთვისა 
და საკრედიტო 

რისკის 

ჰეჯირებისთვის  
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ფასს16 იჯარა 
 

Copyright © ფასს Foundation. All rights reserved 



43 

• 2016 წლის იანვარში გამოქვეყნებული ფასს 16 

„იჯარები” 

– ცვლის ბასს 17-ს და დაკავშირებულ 

ინტერპრეტაციებს 

– არსებითად ცვლის მოიჯარის ბუღალტრულ 

აღრიცხვას 

– მცირედი ცვლილება მეიჯარისთვის 

• ძალაში შესვლის თარიღი - 2019 წლის 1 იანვარი 

– დაშვებულია ვადამდელი გამოყენება (მხოლოდ 

ფასს 15-ის „ამონაგები მომხმარებლებთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან”) 

New Leases Standard 



44 44 

რატომ? 
ცვლილების საჭიროება 



45 45 ცვლილების საჭიროება 

იჯარა დაფინანსების მნიშველოვან და მოქნილ წყაროს წარმოადგენს - 

ლისტინგურ კომპანიებს, რომლებიც ფასს სტანდარტებს ან US GAAP-ს 

იყენებენ, აქვთ US$3.3 ტრილიონის ოდენობის საიჯარო ვალდებულებები 

 

 

 

ამასთან, ინვესტორებისთვის და სხვა პირებისთვის რთულია: 

• სუბიექტის საიჯარო აქტივებისა და  ვალდებულებების შესახებ ზუსტი 

სურათის მიღება 

• აქტივების იჯარით ამღები და მყიდველი კომპანიების შედარება 

• ბალანსში არსებული ვალდებულებების, ხშირად, გადაჭარბებით 

შეფასებული ოდენობის განსაზღვრა 

 

 

დღესდღეობით, ბალანსში არ აისახება 85%-ზე მეტი საიჯარო ვალდებულება 



46 46 

• ექვსი საცალო ვაჭრობის ქსელი, რომელიც საბოლოოდ ლიკვიდირდა 

ცვლილების საჭიროება: ამჟამად ინფორმაციის 
ნაკლებობა 

1 Based on averaged published financial statement data available for 5 years before company entered Chapter 11 (US), liquidation (UK) or bankruptcy (DEU).  
2 Estimated using (i) a discount rate of 5% and (ii) estimated average lease terms based on the  

 information disclosed in the financial statements. 
3 Off balance sheet leases (discounted) as a multiple of on balance sheet debt 

საცალო მოვაჭრე 
გარე საბალანსო იჯარა 

საბალანსო 

ვალი1 

Discounted leases 

as multiple of debt3 (არადისკონტირ
ებული)1 

(დისკონტირებ
ული)2 

Borders (US) $2,796M $2,152M $379M 5.68 

Circuit City (US) $4,537M $3,293M $50M 65.86 

Clinton Cards (UK) £652M £525M £58M 9.05 

HMV (UK) £1,016M £809M £115M 7.03 

Praktiker (DEU) €2,268M €1,776M €481M 3.69 

Woolworths (UK) £2,432M £1,602M £147M 10.90 
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ფასს 16-ის მიმოხილვა 
რას შეეხება ახალი სტანდარტი 



48 იჯარის განსაზღვრება 48 

აქტივის გამოყენებიდან 

არსებითად ყველა ეკონომიკური 

სარგებლის მიღების უფლება 

 
 

აქტივის გამოყენების  

წარმართვის  უფლება 

 

 

მომხმარებელს კონტროლის 

უფლება იმ შემთხვევაში 

აქვს, თუ იგი ორივე 
მითითებულ უფლებას 

ფლობს: 

და 

•დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი მხარე აკონტროლებს 

იდენტიფიცირებული აქტივის გამოყენებას 

• კონტროლის უფლება აქვს კლიენტს: იჯარა 

• კონტროლის უფლება აქვს მომწოდებელს: მომსახურება 



49 49 რა შეიცვალა მოიჯარისთვის? 

• ძველი საოპერაციო იჯარები კაპიტალიზირებულია   

• ყველა1 იჯარა აღიცხულია ერთნაირად დღევანდელი იჯარის 

ღირებულებით  

• აღიარებული აქტივისა და იჯარის ვალდებულების გამოყენების უფლება  

• გამოყნების უფლებას დაქვემდებარებული ყველა აქტივის ცვეთა 

 საპროცენტო ხარჯი ყველა იჯარის ვალდებულებებისთვის 

 

1  გამონაკლისები მოკლევადიან ან დაბალი ღირებულების აქტივების იჯარებზე 

ცვლილებები მოიჯარის ბუღალტრულ აღრიცხვაში 

საიჯარო აქტივები 

ფინანსური ვალდებულებები 

საკუთარი კაპიტალი 

საოპერაციო ხარჯი 

ფინანსური ხარჯი 

ფულადი ნაკადების გადინება 
საოპერაციო საქმიანობიდან 

ფულადი ნაკადების გადინება 
ფინანსური საქმიანობიდან 

ფინანსური მდგომარეობა 
ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგება 
მოგებისა და ზარალის  

ანგარიშგება 



50 რა შეიცვალა მოიჯარისთვის? 50 

  

  
ბასს17 ფასს 16 

ფინანსური 

იჯარა 
საოპერაციო 

იჯარა  
ყველა სახის 

იჯარა  

აქტივები  ⟰ --- 
 

⟰⟰⟰ 

ვალდებულებები  $$ --- $$$$$$$ 

გარე-საბალანსო 

უფლებები/ 

ვალდებულებები 

--- 

 

⟰⟰ 

$$$$$ 

--- 

  ბასს17 ფასს 16 

ფინანსური 

იჯარა 
საოპერაციო 

იჯარა  

ყველა 
სახის 

იჯარა  

შემოსავალი x x x 

საოპერაციო 

ხარჯები (ცვეთის 

და  ამორტიზაციის 

გარეშე) 

--- 
ერთჯერადი 

ხარჯი 
--- 

EBITDA      

ცვეთა და 

ამორტიზაცია 
ცვეთა --- ცვეთა 

საოპერაციო 

მოგება 
     

საფინანსო 

ხარჯები 
პროცენტი --- პროცენტი 

მოგება 

გადასახადების 

გადახდამდე 

     

ბალანსი მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება 



51 

 
ნებაყოფლობითი გათავისუფლება 
აღიარებისგან 

• მოკლევადიანი იჯარა  

– იჯარის ვადაა <12 თვე 

• დაბალფასიანი აქტივების იჯარა  

– იჯარით გაცემული აქტივები ღირებულებით <$5,000 

– მაგალითები: პორტატული კომპიუტერი, საოფისე ავეჯი, 

ტელეფონები 

51 

განთავისუფლების შემთხვევაში, ამ იჯარის აღრიცხვა ხდება 
ბასს17-ში მოცემული საოპერაციო იჯარის მსგავსად 



52 ბალანსის შეფასება: საიჯარო ვალდებულება 52 

საიჯარო გადასახდელები 

იჯარით სარგებლობის 

პერიოდში 

საიჯარო 

ვალდებულება 

დისკონტირების 

განაკვეთი 

X 

= 

• თუ ადვილად განსაზღვრადია: იჯარაში ავტომატურად 

ჩართული განაკვეთი 

• სხვა შემთხვევაში: მოიჯარის საპროცენტო განაკვეთი 



53 

საქმიანობის შედეგის ანგარიშგების შეფასება: 
საიჯარო ვალდებულება 53 

საიჯარო გადახდები: 

ფიქსირებული გადახდები 

ცვალებადი გადასახდელები 

(რომლებიც არსებითად 

ფიქსირებულია; ან 

დამოკიდებულია ინდექსზე ან 

სავალუტო კურსზე) 

ნებაყოფლობითი გადახდები 
(რომლებიც გონივრულობის 

საზღვრებში მოსალოდნელია, 

რომ სახეზე იქნება) 

ნარჩენი ღირებულების 

გარანტია 
(სავარაუდო გადასახდელი 

თანხა) 

ცვალებადი გადახდები 
(არ შედის ძირითადი აქტივების 

გაყიდვებზე ან გამოყენებაზე 
დამოკიდებული) 

ნებაყოფლობითი გადახდები 
(რომლებიც, გონივრულობის 

საზღვრებში, ნაკლებად 

მოსალოდნელია, რომ სახეზე 
იქნება, არ შედის) 



54 54 მეიჯარის ბუღალტრული აღრიცხვა  

უფრო მოცულობითი განმარტებითი 

შენიშვნები: 

• აქტივის ნარჩენი ღირებულების რისკი  

• ბასს16-ის დეტალიზებული 

განმარტებითი შენიშვნები აქტივზე, 
რომელიც წარმოადგენს საოპერაციო 

იჯარის საგანს 

ქვეიჯარა: 

• მთავარი იჯარისა და ქვეიჯარის, 

როგორც ორი დამოუკიდებელი 

ხელშეკრუკლების აღრიცხვა 

• ქვეიჯარის კლასიფიცირება მთავარი 

იჯარიდან წარმოშობილ, გამოყენების 

უფლების მქონე აქტივთან მიმართებით 

• ბასს 17-ში არსებითად არის შენარჩუნებული მეიჯარის 
ბუღალტრული აღრიცხვის მოდელი 

• უკუკავშირი 2013 წლის წინასწარ პროექტზე 
– ბასს 17-ში არ არის დარღვეული მეიჯარის ბუღალტრული აღრიცხვა 

– დანახარჯებსა და კომპლექსურობასთან დაკავშირებული საკითხები 



55 

55 
IFRS Foundation 

სტანდარტების 
შემუშავების პროცესი 

Copyright © IFRS Foundation. All rights reserved 



56 The standard-setting process today   

56 



57 კვლევის პროგრამა 

• ფართო კვლევისა და განვითარების პროგრამა  
– დაბალი ზღვარი, რომ მოხვდე ამ პროგრამაში  

– მაღალი ზღვარი, რომ შემდგომ განიცადო პროგრესი 

• პრობლემის განსაზღვრის ხაზგასმა 
– განისაზღვროს, არის თუ არა სახეზე ფინანსურ ანგარიშგებასთან 

დაკავშირებული საკითხი, რომელიც ამართლებს ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ძალისხმევას 

– მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

• პროგრამა განკუთვნილია იმისთვის, რომ შეამციროს ფინანსური 

ანგარიშგების გაუმჯობესებისთვის საჭირო დრო შემდეგი მეთოდებით: 
– პრობლემის განმარტება მანამ, სანამ განვითარდება გადაჭრის გზა 

– ადვილად მართვადი პროექტების დროული ჩართვა წინასწარი პროექსტის 

ფაზაში 

57 



58 გამოსაკვლევი საკითხი 

• პოტენციური საკითხები შეიძლება წარმოიქმნას: 
– კონსულტაციები დღის წესრიგზე  

– ფასს სტანდარტების ინტერპრეტაციების კომიტეტი 

– მიმდინარე ინფორმაციის გაზიარება 

• საზოგადოებას სურს, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ამ 

საკითხებზე 
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59 შედეგები 

• რეკომენდაცია:  
– შეთავაზება შეიცვალოს ფასს სტანდარტი 

– დროებით შეჩერდეს პროექტი 

– რესურსები 

– სხვა ფაქტორები 

– შეჩერდეს საკითხზე მუშაობა 

– განათლების განვითარება ან მასალებით მხარდაჭერა 
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60 მიმდინარე კვლევის პროგრამა 

• განმარტებითი შენიშვნების პრინციპები 

• უმთავრესი ფინანსური ანგარიშგებები 

• ბიზნეს-კომბინაციები საერთო კონტროლის ქვეშ 

• დინამიკური რისკის მართვა 

• საკუთარი კაპიტალის მახასიათებლების მქონე ფინანსური 

ინსტრუმენტები  

• გუდვილი და გაუფასურება 

• ფასდათმობის განაკვეთები 

• გადახდა აქციების (წილობრივი ინსტრუმენტების) 

საფუძველზე 



61 61 

Copyright © ფასს Foundation. All rights reserved 

ბასსს-ის თანამშრომლობა 
აკადემიურ წრეებთან 



62 

• ბასსს-ის თანამშრომლობა აკადემიურ წრეებთან 

– გადაწყვეტილების მიმღების პროცესი მტკიცებულებებზე 

დაყრდნობით 

– აკადემიური კვლევა 
– მაკავშირებელი აკადემიურ წრესა და ბასს-ს შორის 

62 მიმოხილვა 
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გადაწყვეტილების 
მიღება 

მტკიცებულებებზე 
დაყრდნობით 

Copyright © IFRS Foundation. All rights reserved 



64 64 

• ფინანსური ანგარიშგების პრობლემების იდენტიფიკაცია 
– განსხვავებები ფინანსურ ანგარიშგებაში 

– მასშტაბი 

– შეფასების შეცდომის მტკიცებულება 

• შეფასებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტები 

– კვლევები 

– გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული ექსპერიმენტები 

– მტკიცებულება, თუ როგორ ხდება ინფორმაციის გამოყენება 

ბაზრებზე 

– საველე სამუშაო 

– სისტემების ტესტირება 

– შედგენილი ტექსტის ტესტირება 

– ფინანსური ანგარიშგებების სიმულაციები 

• განხორციელება 
– მრავალფეროვნების მტკიცებულება 

 

რა შემთხვევაში გვეხმარება მტკიცებულება 



65 65 წყაროები 

• ბასსს-ის ინიცირებული სამუშაოები 

– საველე სამუშაოები 

–ფინანსური ანგარიშგებების გადახედვა 

– მოდელირება 

• დამოუკიდებელი კვლევა 
– არსებული ლიტერატურა 

– ახალი კვლევის ხელშეწყობა 

 

 



66 შესაძლებლობები 

• ბასსს 

–უკეთესი წარმოდგენა განსხვავებულ 

შეხედულებებზე 

–უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი 
– უკეთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები 

– მიღებული გადაწყვეტილებების დაცვის შესაძლებლობა 

• აკადემიური წრეები 

– შესაძლებლობა კვლევებს ჰქონდეს ხელშესახები 

ეფექტი  

• ორივე 
– ერთმანეთის საჭიროებების უკეთ გაგება 

– მოლოდინების თანხვედრის უზრუნველყოფა  
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აკადემიური საზოგადოებისა და 

IASB-ის დაახლოება 

Copyright © IFRS Foundation. All rights reserved 
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მაკავშირებელი აკადემიურ წრესა და 
ბასსს-ს შორის 

• ბასსს-ის ვებგვერდის კვლევის ცენტრი  

• წლიური კვლევის ფორუმი 

• გარე კვლევის დაფინანსება 
– IAAER-KPMG-ის დაფინანსება 

– ICAS-ის განაცხადები კვლევებზე 

 

 



69 69 ბასსს-ის ვებგვერდის კვლევის ცენტრი  

• ბასსს-ის გარე კვლევების ვებგვერდი 

http://www.ifrs.org/IFRS-Research/Pages/IFRS-

Research-Centre.aspx 

• სტანდარტების დადგენა მტკიცებულებებზე 
დაყრდნობით 

– განმარტება, როდის და როგორ ვიყენებთ კვლევას 

• კვლევის შესაძლებლობები 

–  ცნობიერების ამაღლება სამუშაო პროგრამისა და 

სპეციფიკური საკითხების შესახებ 

– საკითხები 

– განრიგი 

 

 

 

http://www.ifrs.org/IFRS-Research/Pages/IFRS-Research-Centre.aspx
http://www.ifrs.org/IFRS-Research/Pages/IFRS-Research-Centre.aspx
http://www.ifrs.org/IFRS-Research/Pages/IFRS-Research-Centre.aspx
http://www.ifrs.org/IFRS-Research/Pages/IFRS-Research-Centre.aspx
http://www.ifrs.org/IFRS-Research/Pages/IFRS-Research-Centre.aspx
http://www.ifrs.org/IFRS-Research/Pages/IFRS-Research-Centre.aspx
http://www.ifrs.org/IFRS-Research/Pages/IFRS-Research-Centre.aspx


70 70 ბასსს-ის ვებგვერდის კვლევის ცენტრი  

• კვლევის გავლენა 
–როდის გვაქვს გამოყენებული კვლევა 

• სიახლეები და ღონისძიებები 

–კვლევის პროექტების თაობაზე ბასს საბჭოს 

დისკუსიების შეჯამება 

–ღონისძიებები 

 

 



71 71 წლიური კვლევის ფორუმი  

• 2014 წლის ღონისძიება 
– ბუღალტერიასა და ბიზნეს კვლევასთან კავშირში 

– გაიმართა SAID ბიზნეს სკოლაში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში, გაერთიანებულ 

სამეფოში 

– ორიენტირებული კონცეპტუალურ სტრუქტურულ საფუძვლებზე 

• 2015 წლის ღონისძიება 
– ბუღალტერიასა და ფინანსებთან კავშირში 

– გაიმართა ჰონკონგში 

– განსახილველი საკითხების ფართო სპექტრი 

• 2016 წლის ღონისძიება 
– თანამედროვე ბუღალტერიის კვლევასთან კავშირში 

– გაიმართა ვატერლოოში, კანადაში 

– განსახილველი საკითხების ფართო სპექტრი 

• 2017 წლის ღონისძიება 
– კავშირში ევროპული ბუღალტერიის მიმოხილვასა და  ბუღალტერიასთან ევროპაში 

– გაიმართა ბრუსელში, ბელგიაში 

– განსახილველი საკითხების ფართო სპექტრი 
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72 
ფასს ფონდი 

საფუძვლებზე დამყარებული სწავლების 
შეფასება და გამოყენება უმაღლესი 

სასწავლებლის გარემოში ბასსს-ის (IASB) 
საგანმანათლებლო საქმიანობის და მასალების 

განხილვისას 

Copyright © ფასს Foundation. All rights reserved 
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კონცეპტუალურ საფუძვლებზე 
დაფუძნებული სწავლება 

მიზანი: ფასს სტანდარტების ზუსტი და 
თანმიმდევრული გამოყენების მხარდაჭერა 

 

ერთიანი ფასს სტანდარტების შესწავლისა და  
აუცილებელი ფასს გადაწყვეტილებების 

მიღების/აუდიტის/რეგულირების/ანალიზის უნარის 

განვითარებით 
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• განსაზღვრეთ გარიგების ან სხვა მოვლენის ეკონომიკური არსი 

• განიხილეთ, თუ  რომელი ინფორმაცია იქნება გარიგების/მოვლენის შესახებ 

გამოსადეგი ძირითადი მომხმარებლებისთვის გადაწყვეტილების მიღებისას, 

საწარმოსთვის რესურსების მიწოდებასთან დაკავშირებით   

• განსაზღვრეთ ფასს სტანდარტების შესაბამისი მოთხოვნები და შეაფასეთ 

ამოცანა მიზანთან მიმართებით 

– არის თუ არა მოთხოვნა კონცეპტუალურ საფუძვლებში დამკვიდრებული 

კონცეფცია? 

– თუ არა არის, შეისწავლეთ, რატომ არ ახდენს წესი კონცეფციების 

მაქსიმიზაციას  

• ფოკუსირდით ფასს დაფუძნებული მსჯელობებისა და შეფასებების 

განხორციელებაზე/აუდიტზე/რეგულირებაზე/ანალიზზე 

საფუძვლებზე დამყარებული სწავლება 
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• 20X9 წლის იანვარში, სპილოების სელექციური დაჭერის ოპერაციის 

შემდეგ, ქვეყანაში, რომელიც „აფრიკანიას“ ესაზღვრება, 
ბილკერსენებმა გადაარჩინეს 20 პატარა დაობლებული სპლიყვი და 
ჩაიყვანეს „თავისუფალ მიწაზე“ $400,000 ღირებულების ღია საფარის 

მოსაწყობად. სპილოების ჯოგის აღსადგენად, „თავისუფალ მიწაზე“ 
ჩამოყვანილი ცხოველები თავდაპირველად სპეციალურად აშენებულ 

შემოღობილ ფერმაში მოათავსეს.  

• 20X9 წლის მარტისთვის, ბილკერსენები დარწმუნდნენ, რომ ჯოგის 

ფორმირება მოხდა და მას დამოუკიდებელი არსებობის გაგრძელება 
შეეძლო ველურ ბუნებაში. 20X9 წლის 1 აპრილს, მათ გრანდიოზული 

ცერემონიით გაუშვეს ახალგაზრდა სპილოების ჯოგი ველურ 

ბუნებაში საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად.  
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საფუძვლებზე დაფუძნებული მიდგომა 
ფასს-ის ქმედუნარიანობის ზრდა 76 

  
ჯგუფი 

Stage 1  (S1) 

CPA stream 

Stage 2 (S2) 

CPA stream  

Stage 3  (S3) 

CPA stream 

 

MBA stream 

ზოგადი 

ინფორმაცია 

კოცეფციები კონცეფციები კონცეფციები კონცეფციები 

შინაარსი პრინციპები S1 + 
გამონაკლისები 

S2 + მიმდინარე 

მდგომარეობის 

ძირითადი 

პრინციპები 

პრინციპები, 

შერჩეული 

გამონაკლისები 

და მიმდინარე 

მდგომარეობა 

ინტეგრაცია  მცირე (ან 

ნულოვანი) 

ზომიერი მნიშვნელოვანი 

და 

კომპლექსური 

მნიშვნელოვანი, 

მაგრამ 

გამარტივებული 

შეფასება ცნობიერების 

ამაღლება 

შესწავლა კომპეტენცია შესწავლა 



77 

ეტაპი 1 ეტაპი 2 ეტაპი 3 

ახსენით ეკონომიკა და 
მიუსადაგეთ ის ძირითადი 

მომხარებლის 

ინფორმაციულ საჭიროებას. 

ასწავლეთ ბუღალტრული 

აღრიცხვის მექანიკა და 
განსჯასა და გამოთვლის 

შეხასებ ცნობიერების 

ამაღლებას შეუწყვეთ ხელი. 

კლასში ჩაატარეთ დისკუსია 
+ კონსულტაციები 

ახსენით ეკონომიკის 

მნიშვნელობა და ის 

ძირითადი მომხარებლის 

ინფორმაციულ საჭიროებას 

მიუსადაგეთ. მათთვის 

გასაგები გახადეთ განსჯა და 
გამოთვლა,  რაც ფასს 

სტანდარტების 

გამოყენებისთვის 

სჭირდებათ. 

განსჯის შესასწავლად, 

ჩაატარეთ საკლასო 

დისკუსიები + 

კონსულტაციები. 

განამტკიცეთ ფასს სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოსასვლელად 

საჭირო ცოდნა და კომპეტენცია. 
რამდენიმე იდეა: 

- საკლასო დისკუსიები 

ურთიერთგადამკვეთი 

საკითხების შესახებ 

- მოწინავე კონსულტაციები 

- შემთხვევების 

ინტეგრირებული შესწავლა  

- GAAP-ის შედარებები და 
პროგრესი.  

სწავლების რეკომენდირებული მიმართულება 



78 შეთავაზებული ფოკუსირება შეფასებაზე 

ეტაპი 1 ეტაპი 2 ეტაპი 3 

შეაფასეთ შემდეგი 

საკითხების ცოდნა და 
ზოგადი წარმოდგენა 

მათ შესახებ: 

i. მთავარი კონცეფციები 

ii. მთავარი შერჩეული 

პრინციპები 

iii. ინფორმირებულობა 
განსჯასა და 
გამოთვლაში. 

შეაფასეთ, თუ რამდენად  ესმით  

განსჯა და გამოთვლა ფასს 

სტანდარტების გამოყენების 

კუთხით, ფაქტობრივი სქემების 

გამოყენების მეშვეობით, მათ 

შორის  ფასს სტანდარტებში 

ინტეგრირებულ თემებსა და 

ბუღალტრულ აღრიცხვასთან 

დაკავშირებულ ზოგიერთ 

დისციპლინასთან  (მაგ, 

ფინანსები) დაკავშირებულ 

უცნობ კომპონენტებთან 

მიმართებით. 

შეაფასეთ ფასს სტანდარტების 

გამოსაყენებლად აუცილებელი 

კომპეტენცია განსჯასა და 
გამოთვლაში, უცნობ 

კომპონენტებთან 

დაკავშირებული 

ინტეგრირებული 

მაგალითების შესწავლით. 

ბუღალტრულ აღრიცხვასთან 

დაკავშირებულ 

დისციპლინებთან (მაგ, 

ფინანსები) ინტეგრირებით. 

Open-book გამოცდები 

(მაგალითად, 

ამონარიდების 

თანდართვა)  

Open-book გამოცდები (მსს ფასს 

ან 

ასს- სტანდარტის  გზამკვლევი) 

Open-book გამოცდები (ფასს 

სტანდარტების გზამკვლევი) 
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  „ფასს  აზროვნება” 
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• განსაზღვრეთ ტრანზაქცი(ებ)ის ან სხვა მოვლენ(ებ)ის ეკონომიკური შინაარსი 

• გაითვალისწინეთ, ტრანზაქციების/მოვლენების შესახებ რა ინფორმაცია 
გამოადგებათ ძირითად მომხმარებლებს იმ გადაწყეტილებების მისაღებად, 

თუ რა რესურსებით უნდა უზრუნველყონ სუბიექტი. 

• განსაზღვრეთ ფასს სტანდარტის შესაბამისი მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები 

მიზანთან მიმართებით შეაფასეთ  

– ხომ არ წარმოადგენს მოთხოვნა კონცეპტუალურ საფუძვლებში 

დადგენილ პრინციპს? 

– თუ ეს ასე არ არის, შეისწავლეთ, თუ რატომ  არ უზრუნველყოფს წესი 

კონცეფციების მაქსიმიზაციას 

• აქცენტი გააკეთეთ ფასს სტანდარტების შესაბამის გამოთვლასა და განსჯის 

განხორციელებაზე/აუდიტირებაზე/რეგულაციაზე/ანალიზზე.  

საფუძვლებზე დამყარებული სწავლება 



81 ინფორმაციული მიწოდების ჯაჭვი 

მომმზადებლები 
ძირითადი  

პროვაიდერები 

კორპორაციული 

მართვა 
(ეთიკის კოდექსები) 

აუდიტი 
(ასს-ები) 

ბუღალტრული აღრიცხვის 

სტანდარტები 

(მსს ფასს) 
განხორციელება 

განთლება ინფორმაციულ ჯაჭვში კომპეტენციას უქმნის საფუძველს 

განთლება ინფორმაციულ ჯაჭვში კომპეტენციას უქმნის საფუძველს 
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• განსაზღვრეთ ტრანზაქცი(ებ)ის ან სხვა მოვლენ(ებ)ის ეკონომიკური შინაარსი 

• გაითვალისწინეთ, ტრანზაქციების/მოვლენების შესახებ რა ინფორმაცია 
გამოადგებათ ძირითად მომხმარებლებს იმ გადაწყეტილებების მისაღებად, 

თუ რა რესურსებით უნდა უზრუნველყონ სუბიექტი. 

• განსაზღვრეთ ფასს სტანდარტის შესაბამისი მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები 

მიზანთან მიმართებით შეაფასეთ  

– ხომ არ წარმოადგენს მოთხოვნა კონცეპტუალურ საფუძვლებში 

დადგენილ პრინციპს? 

– თუ ეს ასე არ არის, შეისწავლეთ, თუ რატომ  არ უზრუნველყოფს წესი 

კონცეფციების მაქსიმიზაციას 

• აქცენტი გააკეთეთ ფასს სტანდარტების შესაბამის გამოთვლასა და განსჯის 

განხორციელებაზე/აუდიტირებაზე/რეგულაციაზე/ანალიზზე.  

საფუძვლებზე დამყარებული სწავლება 
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წარმოადგინოს ფინანსური ინფორმაცია ანგარიშმგებელ სუბიექტზე, რაც 

გამოსადეგი იქნება არსებული და პოტენციური ინვესტორების, 

მსესხებლებისა და სხვა კრედიტორებისათვის სუბიექტს რესურსებით 

მომარაგებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მისაღებად 

(შესყიდვა, გაყიდვა, მფლობელობაში გადაყვანა, სესხის 

მიწოდება/დაფარვა (OB 2))  

…ვისაც არ შეუძლია ანგარიშვალდებული საწარმოსგან პირდაპირ 

მოითხოვოს ინფორმაციის წარმოდგენა 

…ვისაც საკმარისი ცოდნა აქვს ბიზნესისა და ეკონომიკური აქტივობების 

შესახებ და ვინც გულმოდგინედ მიმოიხილავს და აანალიზებს 

ინფორმაციას (QC 32) 

ფასს სტანდარტების ფინანსური 
ანგარიშგების მიზანი 
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• ინვესტორების, მსესხებლებისა და სხვა კრედიტორების მოლოდინები 

უკუგების თაობაზე, დამოკიდებულია მათ მიერ მომავალი წმინდა ფულადი 

ნაკადების ოდენობის, მათი მოძრაობის დროისა და დაკავშირებული 

განუსაზღვრელობის შეფასებაზე. 

ფასს სტანდარტების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი  
გაგრძელება 
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• იმისთვის, რომ შევაფასოთ სუბიექტის პერსპექტივები მომავალ წმინდა 
ფულად ნაკადებთან, არსებულ და პოტენციურ ინვესტორებთან, 

მსესხებლებსა და სხვა კრედიტორებთან  მიმართებით,  საჭიროა 
შემდეგი ინფორმაცია:  

– სუბიექტის რესურსები;  

– მოთხოვნები/პრეტენზიები საწარმოს მიმართ; და 
– მმართველობა—რამდენად ეფექტურად და გონივრულად აქვს 

შესრულებული სუბიექტის მენეჯმენტსა და მმართველ საბჭოს 

თავისი პასუხისმგებლობები სუბიექტის რესურსების გამოყენების 

მხრივ; 
– მაგ. სუბიექტის რესურსების დაცვა ისეთი ეკონომიკური 

ფაქტორების არასასურველი ეფექტებისგან, როგორიცაა ფასისა და 
ტექნოლოგიური ცვლილებები 

 

ფასს სტანდარტების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი  
გაგრძელება 
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• ფინანსური ინფორმაცია რომ გამოსადეგი (გამოყენებადი) იყოს, ის 

აუცილებლად უნდა იყოს რელევანტური და სამართლიანად უნდა 
ასახავდეს იმას, რისი ასახვაც მოეთხოვება (ე.ი. ფუნდამენტური 

თვისებები).  

– ფინანსური ინფორმაცია გამოუსადეგარია რელევანტურობისა და 
სამართლიანი წარდგენის გარეშე და ამის შეცვლა შეუძლებელია 
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ფინანსური ინფორმაცია არის 

შესადარისი, შემოწმებადი, დროული და გასაგები. 

• ფინანსურ ინფორმაცია უფრო ღირებულია თუ ის შესადარისი, 

შემოწმებადი, დროული და აღქმადი არის. (ე.ი. გამოსადეგი 

თვისებები—ნაკლებად კრიტიკული, თუმცა დიდად სასურველი) 

– რელევანტური და სამართლიანად წარდგენილი ფინანსური 

ინფორმაცია შესაძლოა გამოსადეგი იყოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

მას არც ერთი გამოსადეგი თვისობრივი მახასიათებელი არ 

გააჩნია. 

თვისობრივი მახასიათებლები 
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• რელევანტურობა: ძალუძს მომხმარებლების გადაწყვეტილებაში 

ცვლილების შეტანა 
– საპროგნოზო ღირებულება 

– დამადასტურებელი ღირებულება 

– მატერიალურობა 
• სამართლიანი წარდგენა: სამართლიანად წარადგენს იმ ფენომენს, 

რომლის წარდგენაც მოეთხოვება 

– სისრულე (რიცხვებისა და სიტყვების შემცველი სურათი) 

– ნეიტრალურობა (მიუკერძოებელი) 

– თავისუფალი ცთომილებებისგან 

შენიშვნა: სამართლიანი წარდგენა ანაცვლეს საიმედოობას 

ფუნდამენტური თვისობრივი მახასიათებლები 
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• შესადარისობა: ერთმანეთის მსგავსი საგანები ერთნაირად 

გამოიყურებიან, განსხვავებული საგნები - განსხვავებულად 

• შემოწმებადობა: მცოდნე და დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს 

კონსესუსის მიღწევა შეუძლიათ, მაგრამ აუცილებელი არ არის 

სრულიად შეთანხმდნენ იმაზე, რომ სურათი სამართლიანად არის 

წარდგენილი 

– შესაძლოა იყოს პირდაპირი ან არაპირდაპირი—შემოწმდეს 

შემოსავლები, გადაანგარიშდეს გასავლები 

• დროულობა: ინფორმაციის დროულად ფლობას გადაწყვეტილებაზე 

ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია - ჩვეულებრივ, ძველი ინფორმაცია 
ნაკლებად გამოსადეგია 

• აღქმადობა : მოახდინე ინფორმაციის კლასიფიცირება, დახასიათება და 
წარმოადგინე ის ნათლად და მოკლედ 
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• ფინანსური ინფორმაციის ანგარიშგება დამატებით ხარჯებთანაა 
დაკავშირებული. ამიტომ, მნიშნველოვანია, რომ ეს ხარჯები 

გამართლდეს ინფორმაციის ანგარიშგებიდან მიღებული სარგებლით.  

• დანახარჯებთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამოყენებით, ბასსს 

აფასებს თუ რამდენად ამართლებს კონკრეტული ინფორმაციის 

ანგარიშგებიდან მიღებული სარგებელი იმ ხარჯებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ამ ინფორმაციით უზრუნველყოფასა და მის 

გამოყენებასთან. 

დანახარჯებთან დაკავშირებული შეზღუდვები 
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• განსაზღვრეთ ტრანზაქცი(ებ)ის ან სხვა მოვლენ(ებ)ის ეკონომიკური შინაარსი 

• გაითვალისწინეთ, ტრანზაქციების/მოვლენების შესახებ რა ინფორმაცია 
გამოადგებათ ძირითად მომხმარებლებს იმ გადაწყეტილებების მისაღებად, 

თუ რა რესურსებით უნდა უზრუნველყონ სუბიექტი. 

• განსაზღვრეთ ფასს სტანდარტების შესაბამისი მოთხოვნები და ეს 

მოთხოვნები მიზანთან მიმართებით შეაფასეთ  

– ხომ არ წარმოადგენს მოთხოვნა კონცეპტუალურ საფუძვლებში 

დადგენილ პრინციპს? 

– თუ ეს ასე არ არის, შეისწავლეთ, თუ რატომ  არ უზრუნველყოფს წესი 

კონცეფციების მაქსიმიზაციას 

• აქცენტი გააკეთეთ ფასს სტანდარტების შესაბამის გამოთვლასა და განსჯის 

განხორციელებაზე/აუდიტირებაზე/რეგულაციაზე/ანალიზზე.  

საფუძვლებზე დამყარებული სწავლება 



91 ელემენტების განსაზღვრა 

მოგება-ზარალი  (პუნქტი 4.25(ა)) 
• აღიარებული მოგება 
აქტივში/წაგება ვალდებულებაში 
მოცემული საანგარიშგებო 
პერიოდისთვის 

• რომელიც იწვევს მოგებას 
საკუთარ კაპიტალში გარდა… 

ხარჯი (პუნქტი 4.25(ბ)) 
• აღიარებული წაგება 
აქტივში/მოგება ვალდებულებაში 
მოემული პერიოდისთვის 

• რომელიც იწვევს წაგებას 
საკუთარ კაპიტალში გარდა … 

აქტივი (იხ. კონცეპტუალური 

საფუძვლები, პუნქტი 4.4(ა)) 
• სამეურნეო ერთეულის მიერ 

კონტროლირებული რესურსი… 

• მოსალოდნელი ეკონომიკური 

სარგებლის შემოდინება 

ვალდებულება (პუნქტი 4.4(ბ)) 

• საწარმოს მიმდინარე 

მოვალეობა…  

• მოსალოდნელი ეკონომიკური 

სარგებლის გასავალი 

საკუთარი კაპიტალი (პუნქტი 4.4(გ)) 

• აქტივები – ვალდებულებები 

 



92 აღიარება 

• აქტივის (ვალდებულების) აღიარება, 

როდესაც:  

–მოსალოდნელია სარგებლის საწარმოში 

შემოსვლა ან საწარმოდან გასვლა 

–გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება, 

რომელიც შეიძლება საიმედოდ შეფასდეს. 
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• აღიარების შეწყვეტა ხდება მაშინ, როდესაც აღიარებული 

კომპონენტი ამოღებულია ფინანსური მდგომარეობს 

ანგარიშგებიდან  

• კონცეპტუალურ საფუძვლლებში არ არსებობს ცალსახა 
კონცეფცია აღიარების შეწყვეტისთვის. შესაბამისად: 

– აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნები განსაზღვრულია 

სტანდარტის დონეზე 

– აღიარების შეწყვეტასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ფასს 

სტანდარტში შეუსაბამობები არსებობს 

– აუცილებელი არ არის აღიარების შეწყვეტა შესაბამისობაში 

მოდიოდეს აღიარებისათვის განსაზღვრული მოთხოვნების 

დაუკმაყოფილებლობასთან. 

აღიარების შეწყვეტა 
კონცეფცია? 



94 შეფასების კონცეფციები 

• შეფასება ფულადი სიდიდეების (თანხების) დადგენის 

პროცესია, რომლითაც ელემენტები უნდა აღიარდეს და 
აისახოს. (CF.4.54)  

• ფინანსური ანგარიშგება უფრო მეტად დამოკიდებულია 
შეფასებებზე, მსჯელობებსა და მოდელებზე, ვიდრე ზუსტ 

სურათზე. 

– კონცეპტუალური საფუძვლები ადგენს კონცეფციებს 

რომლებიც ამ შეფასებების, მსჯელობებისა და 

მოდელების საფუძველს წარმოადგენს (CF.OB11)  
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ფასს სტანდარტის 
გამოყენება 
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• განსაზღვრეთ ტრანზაქცი(ებ)ის ან სხვა მოვლენ(ებ)ის ეკონომიკური შინაარსი 

• გაითვალისწინეთ, ტრანზაქციების/მოვლენების შესახებ რა ინფორმაცია 
გამოადგებათ ძირითად მომხმარებლებს იმ გადაწყეტილებების მისაღებად, 

თუ რა რესურსებით უნდა უზრუნველყონ სუბიექტი. 

• განსაზღვრეთ ფასს სტანდარტის შესაბამისი მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები 

მიზანთან მიმართებით შეაფასეთ  

– ხომ არ წარმოადგენს მოთხოვნა კონცეპტუალურ საფუძვლებში 

დადგენილ პრინციპს? 

– თუ ეს ასე არ არის, შეისწავლეთ, თუ რატომ  არ უზრუნველყოფს წესი 

კონცეფციების მაქსიმიზაციას 

• აქცენტი გააკეთეთ ფასს სტანდარტების შესაბამის გამოთვლასა და განსჯის 

განხორციელებაზე/აუდიტირებაზე/რეგულაციაზე/ანალიზზე.  

საფუძვლებზე დამყარებული სწავლება 



97 რეალობაში 

• ED/2015/3 – ფინანსური ანგარიშგებების 

კონცეპტუალური საფუძვლები 

• დასკვნის საფუძვლებმა გამოავლინა თუ რა 
შემთხვევაში შეიძლება დაირღვეს მოცემული 

სტანდარტების კონსისტენტურობა 

• ძალიან ცოტა მაგალითი 

–ფასიკ 21 – მოსაკრებლები 
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• ეს საფეხური გამოსაყენებლად შესაფერისი სანდარტის 

განსაზღვრის შესაძლებლობას ქმნის 

• ბუღალტრული აღრიცხვის სათანადო მოდგომის 

გამოვლენა 

• პრინციპებზე დაფუძნებულ გაგებასა და განსაზღრული 

სტანდარტების მოთხოვნებს შორის ურთიერთქმედების 

ასახვა 

• თუ არსებობს მნიშნელოვანი განსხვავებები, ეს არის სამი 

საფეხურიდან ერთ-ერთის არასწორად გაგების 

მაჩვენებელია 
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• განსაზღვრეთ ტრანზაქცი(ებ)ის ან სხვა მოვლენ(ებ)ის ეკონომიკური შინაარსი 

• გაითვალისწინეთ, ტრანზაქციების/მოვლენების შესახებ რა ინფორმაცია 
გამოადგებათ ძირითად მომხმარებლებს იმ გადაწყეტილებების მისაღებად, 

თუ რა რესურსებით უნდა უზრუნველყონ სუბიექტი. 

• განსაზღვრეთ ფასს სტანდარტების შესაბამისი მოთხოვნები და ეს 

მოთხოვნები მიზანთან მიმართებით შეაფასეთ 

– ხომ არ წარმოადგენს მოთხოვნა კონცეპტუალურ საფუძვლებში 

დადგენილ პრინციპს? 

– თუ ეს ასე არ არის, შეისწავლეთ, თუ რატომ  არ უზრუნველყოფს წესი 

კონცეფციების მაქსიმიზაციას 

• აქცენტი გააკეთეთ ფასს სტანდარტების შესაბამის გამოთვლასა და განსჯის 

განხორციელებაზე/აუდიტირებაზე/რეგულაციაზე/ანალიზზე.  

საფუძვლებზე დამყარებული სწავლება 


