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წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის (შემდგომში ფონდი) საგანმანათლებლო გუნდის მიერ. იგი არ არის დამტკიცებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (შემდგომში საბჭო) მიერ. ეს მოდული შემუშავებულია, რათა დაეხმაროს IFRS for SMEs® სტანდარტის 

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  
 

წინამდებარე პუბლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, მათ შორის საავტორო უფლება, ეკუთვნის IFRS® ფონდს. 

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

30 Cannon Street | London EC4M 6XH | United Kingdom 

ტელეფონი: +44 (0)20 7246 6410 

ელ. ფოსტა: info@ifrs.org  ვებგვერდი: www.ifrs.org 
 

პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა: ყველა ნაგულისხმევი გარანტია, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, კონკრეტული მიზნით 

გამოყენებისთვის შესაფერისობის, საავტორო უფლებების დაურღვევლობისა და სიზუსტის გარანტია, გამორიცხულია იმ ზომით, რამდენადაც შესაძლებელია 

მათი გამორიცხვა სამართლებრივი თვალსაზრისით.  შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭო და ფონდი პირდაპირ იხსნიან ყველა 

პასუხისმგებლობას, რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულებით, სამოქალაქო სამართალდარღვევით ან სხვა მიზეზით (მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ 

პასუხისმგებლობით დაუდევრობის ან უმოქმედობის გამო) ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან 

დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ, ან არაპირდაპირ გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე 

დაყრდნობით განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება, ან ნებისმიერი მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში 

არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა და მასალების გამოყენება. შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, ავტორებსა და 

გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის ზიანთან, ან ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე 

პუბლიკაციის, ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პირდაპირ, არაპირდაპირ, 

გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში მოცემული ინფორმაცია არ წარმოადგენს რჩევას, იგი არ უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც გადაწყვეტილების მიღების 

საფუძველი და არ უნდა ჩაითვალოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირისგან მიღებული რჩევის შემცვლელად. 

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოყენებული ნებისმიერი პირის, კომპანიის ან/და ადგილის დასახელება გამონაგონია და შემთხვევითია რეალურ 

ადამიანებთან, საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  
 

გამოყენების უფლება: მართალია, ფონდი ამ მოდულის საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოყენების მომხრეა, მაგრამ მისი გამოყენება უნდა მოხდეს 

ქვემოთ მოცემული გამოყენების პირობების შესაბამისად. თუ აპირებთ ჩვენი მასალების კომერციულ პროდუქტში ჩართვას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, 

რადგან ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ 

ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს www.ifrs.org/issued-standards. 

უნდა დარწმუნდეთ, რომ სარგებლობთ ჩვენს ვებგვერდზე არსებული ყველაზე ახალი მასალებით. ამ მოდული გამოყენების უფლებას ვადა გაუვა მოდულის 

გამოყენების შეწყვეტის ან განახლების შემთხვევაში, ასეთ დროს, საჭიროა მისი გამოყენების ან/და მისი ხელმისაწვდომობის შეწყვეტა. თქვენი 

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობაა დარწმუნდეთ, რომ იყენებთ შესაბამის მასალას, შეამოწმოთ ფონდის ვებგვერდი, რათა მიიღოთ ინფორმაცია 

სტანდარტში შეტანილი ცვლილებების, მსს-ს დანერგვის ჯგუფის ჯერ არ ასახული კითხვების და პასუხების, ან/და მოდულების ახალი ვერსიების შესახებ. 

 

გამოყენების პირობები 

1) მომხმარებელს უფლება აქვს მოახდინოს ამ მოდულის სრული ან ნაწილობრივი რეპროდუქცია ნაბეჭდი ან ერთეული ელექტრონული დოკუმენტის 

სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

(ბ) არ იყენებთ და არ ახდენთ რეპროდუქციას და არ აძლევთ სხვა პირებს უფლებას გამოიყენონ ან მოახდინონ მოდულზე, ან მოდულში გამოსახული 

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

(გ) არ იყენებთ და არ ახდენთ მოდულზე ან მოდულში წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშნების რეპროდუქციას, როდესაც სრულად, ან ნაწილობრივ  

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

(დ) უფლება გაქვთ ეს მოდული სრულად განათავსოთ თქვენს ვებგვერდზე, თუ დაურთავთ ჩვენი ვებგვერდის მკაფიო ბმულს (დამატებითი 

ინფორმაციის მისაღებად თქვენი ვებგვერდის ჩვენს ვებგვერდთან ბმის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ პირობების გვერდი). 

 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

3) ამ პუბლიკაციის ნაწილის კოპირების ან ციტირებისას სხვა დოკუმენტში შესატანად აუცილებელია, რომ: 

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

(ბ) დოკუმენტაცია მოიცავდეს განცხადებას, რომ ამ მოდულის ავტორი არის ფონდი და მოდულის დედანი ხელმისაწვდომია ფასს-ის ვებგვერდზე 

www.ifrs.org; 

(გ) დოკუმენტაცია მკაფიო ადგილას სათანადო ფორმით მოიცავდეს პასუხისმგებლობაზე უარის თქმას, როგორც ეს წარმოდგენილია ზემოთ;  

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

(ე) ციტატა არ უნდა იქნეს გამოყენებული შეცდომაში შემყვან კონტექსტში. 
 

თუ აპირებთ ამ მოდულის ნებისმიერი ნაწილის ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით მიწოდებას ნებისმიერი სხვა მიზნით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ  

ფონდს, რადგან დაგჭირდებათ წერილობითი ლიცენზია, რომელიც შესაძლოა მიიღოთ, ან ვერ მიიღოთ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, 

დაუკავშირდეთ სალიცენზიო ჯგუფს (www.ifrs.org/legal/education-material-licensing). 

 

პუბლიკაციისა და საავტორო უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ ფასს ფონდის პუბლიკაციების დეპარტამენტს: 

30 Cannon Street | London | EC4M 6XH | United Kingdom  

ტელეფონი: +44 (0)20 7332 2730 

ელ. ფოსტა: publications@ifrs.org  ვებგვერდი: www.ifrs.org  

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

ფასს ფონდის მსოფლიოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორისაა: ‘eIFRS®’, ‘International Accounting Standards®’, ‘IAS®’, ‘IASB®’, IASB® ლოგო, ‘IFRIC®’, 

‘International Financial Reporting Standards®’, ‘IFRS®’, IFRS® ლოგო, ‘IFRS Foundation®’, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® ლოგო, ‘Hexagon Device’, ‘NIIF®’ და ‘SIC®’.    

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.     

mailto:info@ifrs.org
http://www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-governance/legal-docs/terms-and-conditions.pdf?la=en&hash=9C2C0990DC1E54A5158910BAD56133F2C57E450F
mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით. 
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ. 
მსს ფასს სტანდარტის 1-ლი განყოფილების - „მცირე და საშუალო საწარმოები“ 

შინაარსი ამ მოდულში ნაცრისფრად არის მოცემული.  მსს ფასს სტანდარტის 
ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია. ლექსიკონში 

განსაზღვრული ტერმინები მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი პირველად 
შემოდის 1-ლი განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 
მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი 
ფერით. ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ 
არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 
 

მსს ფასს სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

როდესაც 2009 წელს პირველად გამოქვეყნდა მსს ფასს სტანდარტი, საბჭომ განაცხადა, რომ 

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

საჭიროების შესაფასებლად. ამ მიზნით, 2012 წლის ივნისში საბჭომ გამოაქვეყნა მოთხოვნა 

გადასინჯვაზე: მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა. შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა მსს 
ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში საბჭოს 

მიერ გამოიცა IFRS for SMEs®-ის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

ასევე 2015 წლის მაისის არსებითი შესწორებები. ამ ვერსიას ეყრდნობა წინამდებარე მოდული.  

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი მოქმედია 2017 წლის 1-ელ იანვარს 

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. ნებადართული იყო სტანდარტის 

ვადაზე ადრე გამოყენება, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, საწარმო ვალდებული იყო გაემჟღავნებინა 

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 

სწორედ 2015 წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას.  

რატომ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო 
საწარმოებისთვის? 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების უცვლელად გამოყენება, ამაღლებს 

ფინანსური ინფორმაციის შესადარისობას. ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდის განსხვავება 

ინვესტორებს, კრედიტორებსა და მათ, ვინც აღნიშნული ინფორმაციით ხელმძღვანელობს,  

ხელს უშლის შედეგების შედარებაში. სასარგებლო ფინანსური ინფორმაციის წარდგენის 

მოთხოვნით (ე.ი. ინფორმაცია, რომელიც არის შესაბამისი, საიმედო, შესადარისი ა.შ.), მაღალი 

ხარისხის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები, აუმჯობესებს კაპიტალის 

განაწილებისა და ღირებულებების დადგენის ეფექტურობას. აღნიშნული სტანდარტის 
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გამოყენება სასარგებლოა არა მხოლოდ მათთვის, ვინც იყენებს სავალო და საკუთარ კაპიტალს, 

არამედ იმ საწარმოებისთვისაც, რომლებსაც სურთ მოიზიდონ კაპიტალი, რადგან 

სტანდარტებით აღრიცხვა ამცირებს შესაბამისობის ხარჯებს და აღმოფხვრის 

განუსაზღვრელობას, რომელიც ზემოქმედებს კაპიტალის ღირებულებაზე. საერთაშორისო 

სტანდარტები ასევე აუმჯობესებს თანმიმდევრულობას აუდიტის ხარისხში, ხელს უწყობს 

განათლებისა და პროფესიული გადამზადების პროცესს.  

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების სარგებელი, შეზღუდული არ არის 

იმ საწარმოებისთვის, რომელთა ფასიანი ქაღალდები ივაჭრება ფასიანი ქაღალდების საჯარო  

ბაზარზე. საბჭოს მსჯელობით, მსს-ები და ისინი, ვინც მათ ფინანსურ ანგარიშგებას იყენებს, 

სარგებელს იღებენ ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების საერთო პაკეტიდან იმ მიზეზთა 

გამო, რომლებიც დასკვნების საფუძვლის 37-ე პუნქტშია აღწერილი: 

 ფინანსური ინსტიტუტები გასცემენ სესხებს და ფუნქციონირებენ საერთაშორისო 

მასშტაბით. უმრავლეს იურისდიქციაში, ნახევარზე მეტ მცირე და საშუალო საწარმოს, მათ 

შორის ძალიან მცირე საწარმოებს, აქვთ სესხი ბანკიდან. სესხის გაცემის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების, პირობებისა და საპროცენტო განაკვეთის დადგენისას ბანკები 

ეყრდნობიან ფინანსურ ანგარიშგებას. 

 მომწოდებლებს სურთ შეამოწმონ მყიდველის ფინანსური მდგომარეობა, სხვა ქვეყანაში 

მანამ, სანამ პროდუქციას ან მომსახურებას გაყიდიან კრედიტით. 

 საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები ცდილობენ სხვადასხვა ქვეყანაში რეიტინგის 

შექმნისას გამოიყენონ ერთნაირი მიდგომა. ბანკებსა და სხვა ინსტიტუტებს, რომლებიც 

ოპერირებენ სხვადასხვა ქვეყანაში, ხშირად მსგავსი რეიტინგები ენიჭებათ. რეიტინგის 

შეფასების პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს გამოქვეყნებულ ფინანსურ ინფორმაციას. 

 ბევრი მსს თანამშრომლობს საერთაშორისო მომწოდებლებთან და გრძელვადიანი 

ურთიერთობის პერსპექტივების შესაფასებლად იყენებენ მომწოდებელი კომპანიების 

ფინანსურ ანგარიშგებებს. 

 სარისკო კაპიტალის მქონე ორგანიზაციები თანხას აბანდებენ საზღვარგარეთ არსებულ 

მსს-ებში. 

 ბევრ მსს-ს ჰყავს გარე ინვესტორები, რომლებიც არ არიან ჩართული საწარმოს 

ხელმძღვანელობის ყოველდღიურ საქმიანობაში.    

 

სტანდარტის სათაური - მსს ფასს-ი 
 

მსოფლიოს მასშტაბით ტერმინი 'მსს' ფართოდ გამოყენებადი და აღიარებული ტერმინია, 

თუმცა ბევრმა იურისდიქციამ შეიმუშავა აღნიშნული ტერმინის განსხვავებული განმარტებები 

ფართო სპექტრის მიზნებისთვის, მათ შორის ფინანსური ანგარიშგების ვალდებულების 

დაწესებისთვის. ხშირ შემთხვევაში ეროვნული ან რეგიონული განმარტებები მოიცავს 

რაოდენობრივ კრიტერიუმებს, რომლებიც ეყრდნობა შემოსავლებს, აქტივებს, დასაქმებულთა 

რაოდენობას ან სხვა ფაქტორებს. ხშირად, ეს ტერმინი აღნიშნავს ან მოიცავს მცირე საწარმოებს, 

მიუხედავად იმისა, ისინი საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას გარე 

მომხმარებლებისათვის საჯაროდ წარადგენენ თუ არა.    

საბჭო განიხილავდა სხვა ტერმინის გამოყენების შესაძლებლობას. 2005 წელს, რამდენიმე თვის 

განმავლობაში, 2007 წლის თებერვალში განსახილველი პროექტის გამოქვეყნებამდე, საბჭო 

იყენებდა ტერმინს ‘არა-საჯაროდ ანგარიშვალდებული საწარმო’. 2008 წლის განსახილველი 

პროექტის გადახედვის დროს, საბჭო რამდენიმე თვის განმავლობაში იყენებდა ორივე 

ტერმინს, ‘არა-საჯაროდ ანგარიშვალდებული საწარმოები’ და ‘კერძო საწარმოები’.  
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გამომდინარე იქიდან, რომ საბჭომ დაასკვნა, რომ ფასს სტანდარტების სრული ვერსია 

აუცილებელია საჯაროდ ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის, აზრი შეიძინა ტერმინების - 

‘საჯაროდ ანგარიშვალდებული საწარმო’ და ‘არა-საჯაროდ ანგარიშვალდებული საწარმო’ - 

გამოყენებამ. თუმცა წევრები ამტკიცებდნენ, რომ აღნიშნული ტერმინები არ იყო ფართოდ 

ცნობილი როგორც ტერმინი ‘მცირე და საშუალო საწარმო’ და მისი აბრევიატურა. ასევე 

ზოგიერთი წევრი გამოთქვამდა უკმაყოფილებას, რადგან ტერმინი ‘არა-საჯაროდ 

ანგარიშვალდებული საწარმო’ აღიქმებოდა არასწორი შინაარსით, თითქოს მცირე საწარმოები 

საერთოდ არ იყვნენ საჯაროდ ანგარიშვალდებულნი.   

ტერმინი ‘კერძო საწარმოები’ ფართოდ გამოიყენება ზოგიერთ იურისდიქციაში—ძირითადად 

ჩრდილოეთ ამერიკაში—რომელიც აკმაყოფილებს საბჭოს მიერ მსს-ების განმარტებას 

(საწარმოები, რომლებსაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება). სხვა იურისდიქციებში, 

განსაკუთრებით იქ, სადაც მთავრობის მიერ ბიზნეს საწარმოებში კაპიტალის წილის ფლობა 

გავრცელებულია — ტერმინს ‘კერძო საწარმო’ უფრო მეტად შეზღუდული გამოყენება აქვს და 

აღნიშნავს მხოლოდ იმ საწარმოებს, რომლებშიც მთავრობა არ ფლობს წილს. მსგავს 

იურისდიქციებში, ტერმინი ‘კერძო საწარმო’ შესაძლოა არასწორად იქნეს აღქმული.   

აღნიშნული მიზეზებიდან გამომდინარე, საბჭომ გადაწყვიტა გამოეყენებინა ტერმინი ‘მცირე 

და საშუალო საწარმოები’. 

 
სხვადასხვა მომხმარებლის საჭიროება და ხარჯ-სარგებლიანობის განხილვები 
 
საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება განკუთვნილია საერთო ხასიათის 

ფინანსური ინფორმაციის შესახებ მომხმარებელთა ფართო წრის მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებისთვის, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება, რომ საწარმოს მოსთხოვოს 

თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების მომზადება. 

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანს წარმოადგენს ფინანსური 

მდგომარეობის, საქმიანობის შედეგებისა და საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაში მომხდარი 

ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, რაც მომხმარებელთა ფართო წრეს 

ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში ეხმარება.  

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების ფორმისა და შინაარსის სტანდარტის 

შექმნისას, მნიშვნელოვანია ფინანსური ანგარიშგებების მომხმარებელთა მოთხოვნები.  

მსს ფასს სტანდარტის დასკვნების საფუძველში გამოყოფილია გარე მომხმარებლები, მათ 

შორის: 

 ბანკები, რომლებიც გასცემენ სესხს მსს-ებზე; 

 მომწოდებლები, რომლებიც თანამშრომლობენ მსს-ებთან და იყენებენ მსს-ების ფინანსურ 

ანგარიშგებას კრედიტით გაცემისა და ფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას;  

 საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები და სხვები, რომლებიც იყენებენ მსს-ის ფინანსურს 

ანგარიშგებას მსს-ების შესაფასებლად;  

 მსს-ების მომხმარებლები, რომლებიც იყენებენ მსს-ების ფინანსურ ანგარიშგებას ბიზნესის 

კეთების გადაწყვეტილების მისაღებად;  და 

 მსს-ების წილის მფლობელები, რომლებიც არ მონაწილეობენ საწარმოს მართვაში. 

მსს-ის ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს შესაძლოა ნაკლები ინტერესი ჰქონდეთ 

გარკვეული ინფორმაციის მიმართ, ვიდრე იმ საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებს, რომლებიც ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე ვაჭრობენ ან აქვთ საჯარო 

ანგარიშვალდებულება. მაგალითად, მსს-ების ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები, 

უფრო მეტად დაინტერესებულნი არიან ისეთი ინფორმაციით, რომელიც მოიცავს 
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მოკლევადიან ფულად ნაკადებს, ლიკვიდურობას, ბალანსის უწყისის სიძლიერეს და 

საპროცენტო ხარჯების გადახდისუნარიანობას, მოგება-ზარალის ისტორიულ ტრენდსა 

და საპროცენტო ხარჯების გადახდისუნარიანობას, ვიდრე ისეთი ინფორმაციით, რომელიც 

დაეხმარებათ გრძელვადიანი ფულადი ნაკადების, მოგება-ზარალისა და ღირებულების 

პროგნოზირებაში. თუმცა, მსს-ის ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს შესაძლოა 

დასჭირდეთ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც, როგორც წესი არ არის წარმოდგენილი იმ 

საწარმოების ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომლებიც ვაჭრობენ ფასიანი ქაღალდების საჯარო 

ბაზარზე. მაგალითად, ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზრების ალტერნატივად, მსს-ები 

ხშირად იღებენ კაპიტალს აქციონერებისგან, დირექტორებისგან და მომწოდებლებისგან და 

აქციონერები და დირექტორები ხშირად აგირავებენ პირად აქტივებს ისე, რომ მსს-ს შეუძლია 

მიიღოს დაფინანსება ბანკისგან. 

ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა და მსს ფასს სტანდარტს შორის განსხვავებების ბუნება 

და ხარისხი განსაზღვრულია მომხმარებლების საჭიროებებისა და ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზის საფუძველზე. პრაქტიკაში, ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტზე გადასვლის 

სარგებელი, სხვადასხვა ანგარიშვალდებულ საწარმოში განსხვავებულია. განსხვავება პირველ 

რიგში დამოკიდებულია ბუნებაზე, რიცხვებზე და მომხმარებლებისთვის აუცილებელი 

ფინანსური ანგარიშგებისთვის საჭირო ინფორმაციაზე. დაკავშირებული ხარჯები შესაძლოა 

მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდეს. აქედან გამომდინარე, საბჭომ დაასკვნა, რომ ხარჯ-

სარგებლიანობა უნდა შეფასდეს იმ მომხმარებლებისთვის საჭირო ინფორმაციის შესაბამისად, 

რომლებიც იყენებენ საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებას (ე.ი. ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზში 

'სარგებლის' მხარეს). 

 

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდული ეხება მსს ფასს სტანდარტის მოქმედების სფეროს 1-ლი განყოფილების 

- „მცირე და საშუალო საწარმოები“ - შესაბამისად. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ 

ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია 

მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. მოდული მოიცავს მნიშვნელოვან მსჯელობებს იმის 

განსასაზღვრად უნდა გამოიყენოს თუ არა საწარმომ მსს ფასს სტანდარტი. გარდა ამისა, 

მოდული მოიცავს კითხვებს, რომლებიც დაგეხმარებათ შეაფასოთ რამდენად კარგად გაიგეთ 

სტანდარტით გათვალისიწნებული მოთხოვნები და ასევე სიტუაციურ მაგალითს, რომელიც 

წარმოადგენს პრაქტიკულ შესაძლებლობას, განსაზღვროთ უნდა იხელმძღვანელოს თუ არა ამა 

თუ იმ საწარმომ აღნიშნული სტანდარტით. 

 

ამ მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ: 

 მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად განმარტოთ, რომელი საწარმოები მიეკუთვნებიან მსს-

ს; და   

 განსაზღვროთ რომელ საწარმოებს არ აქვთ უფლება განაცხადონ მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობა. 

 

მსს ფასს სტანდარტი 

 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება.  

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 
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არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

საკითხები, რომლებიც გახდა 2009 წელს გამოცემული მსს ფასს სტანდარტისა და 2015 

წლის შესწორებების საფუძველი; და    

 საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც არ დაეთანხმა 2009 წლის მსს ფასს 

სტანდარტის გამოცემას და ასევე, საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

 

მსს ფასს სტანდარტში, ლექსიკონი წარმოადგენს სავალდებულო მოთხოვნების ნაწილს.  

მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 

განყოფილება - „ამონაგები“  მოიცავს დანართებს. აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

მსს ფასს სტანდარტი გამოცემულია ორ ნაწილად:  ნაწილი (ა) მოიცავს წინასიტყვაობას, ყველა 

სავალდებულო მასალას და 21-ე, 22-ე და 23-ე განყოფილებების დანართებს; ხოლო ნაწილი (ბ) 

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  

 

ამასთან, მსს-ს დანერგვის ჯგუფი (SMEIG), რომელიც ეხმარება საბჭოს მსს ფასს სტანდარტის 

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

„კითხვები და პასუხები“ (Q&As). ეს „კითხვები და პასუხები“ წარმოადგენს არასავალდებულო 

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც დანერგეს მსს 
ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს. ამ მოდულის გამოცემის 

დროს (2018 წლის აპრილი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული აღნიშნული 

მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები.  
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შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 
მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების  

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

1-ლი განყოფილების - „მცირე და საშუალო საწარმოები“ - მიზანს წარმოადგენს მცირე და 

საშუალო საწარმოების, რომელთათვისაც განკუთვნილია მსს ფასს სტანდარტი, 

მახასიათებლების აღწერა.    

 

რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ 
 

ძირითადი ცვლილებებიდან, რომლებიც 2015 წლის მსს ფასს სტანდარტის 1-ლი 

განყოფილების შესწორებებში შეიტანეს, პირველი გულისხმობდა დაზუსტებას იმის შესახებ, 

რომ 1.3(ბ) პუნქტში ჩამოთვლილი საწარმოების ტიპებს ავტომატურად არ გააჩნიათ საჯარო 

ანგარიშვალდებულება. მეორე ცვლილება გულისხმობდა, რომ მშობელი საწარმოს 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისას, მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების 

შესახებ მითითებების დამატებით დაზუსტებას. მეორე დაზუსტება ეფუძნებოდა 2011/01-ის 

კითხვა-პასუხს ‘მსს ფასს-ის გამოყენება მშობელი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური 
ანგარიშგების მომზადებისას’ და შესწორებულ 1.7 პუნქტს (კითხვა-პასუხი წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებას, რომელიც გამოშვებულია მსს-ის დანერგვის ჯგუფის (SMEIG) 

მიერ). როდესაც 2015 წლის შესწორება გამოიცა, 2011/01-ის კითხვა-პასუხი წაიშალა. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფერო  

1.1 მსს ფასს გამიზნულია მცირე და საშუალო საწარმოებში (მსს) გამოყენებისთვის.    ამ 

განყოფილებაში აღწერილია მსს-ის მახასიათებლები.  

 

შენიშვნები 
 

           რომელ საწარმოებს შეუძლიათ იხელმძღვანელონ  მსს ფასს სტანდარტით? 

გადაწყვეტილებები, თუ რომელ საწარმოებს მოეთხოვება ან არიან ნებადართულნი, 

რომ იხელმძღვანელონ მსს ფასს სტანდარტით, დამოკიდებულია საკანონმდებლო და 

მარეგულირებელ ხელისუფლებაზე და ინდივიდუალურ იურისდიქციებში 

სტანდარტის შემქმნელებზე (მსს ფასს სტანდარტის შესავალი, პუნქტი 13). ბევრმა 

იურისდიქციამ შეიმუშავა აღნიშნული ტერმინის განსხვავებული განმარტება, ფართო 

სპექტრის მიზნებისთვის, მათ შორის ფინანსური ანგარიშგების ვალდებულების 

დაწესებისთვის. აღნიშნული ეროვნული ან რეგიონული განმარტებები მოიცავს 

რაოდენობრივ კრიტერიუმებს, რომლებიც ეყრდნობა შემოსავლებს, აქტივებს, 

დასაქმებულთა რაოდენობას ან სხვა ფაქტორებს. სხვები ტერმინში ‘მსს’ გულისხმობენ 

ან მოიცავენ მცირე საწარმოებს, მიუხედავად იმისა, ისინი საერთო დანიშნულების 

ფინანსურ ანგარიშგებას გარე მომხმარებლებისათვის საჯაროდ წარადგენენ თუ არა. 

მსს ფასს სტანდარტი მოიცავს ზუსტ განმარტებას იმ საწარმოთა ჯგუფის შესახებ, 

რომლისთვისაც განკუთვნილია სტანდარტი. აღნიშნული ემსახურება ორ მიზანს. 

სასარგებლოა, რომ კანონმდებლებმა, მარეგულირებელმა ორგანოებმა, სტანდარტის 

შემქმნელებმა, ანგარიშვალდებულმა საწარმოებმა და მათმა აუდიტორებმა იცოდნენ 

სტანდარტის მიზნობირივი გამოყენების ფარგლები. დამატებით, იგი უზრუნველყოფს, 

რომ იმ საწარმოებმა, რომლებსაც არ აქვთ უფლებამოსილება იხელმძღვანელონ მსს 
ფასს სტანდარტით, არ განაცხადონ მასთან შესაბამისობის შესახებ (იხ. პუნქტი 1.5). 

ტერმინი ‘მცირე და საშუალო საწარმოები’, როგორც საბჭო იყენებს სტანდარტში, 

განმარტებულია ლექსიკონში და ახსნილია სტანდარტის 1.2-1.7 პუნქტებში. საბჭოს 

განმარტებით მსს-ის ძირითად ელემენტებს წარმოადგენს ის, რომ მათ არ აქვთ საჯარო 

ანგარიშვალდებულება (იხ. პუნქტი 1.3) და აქვეყნებენ საერთო დანიშნულების 

ფინანსურ ანგარიშგებას (როგორც ლექსიკონშია განმარტებული). 1.2-1.7 

პუნქტებისთვის განკუთვნილი შენიშვნები და მაგალითები განავრცობენ აღნიშნულ 

ელემენტებს.  

საწარმოები ხშირად ადგენენ ფინანსურ ანგარიშგებას მხოლოდ მესაკუთრე-

მმართველებისთვის, ან სპეციალურად საგადასახადო ორგანოებისთვის ან სხვა 

სახელმწიფო უწყებებისთვის. მხოლოდ აღნიშნული მიზნით მომზადებული 

ფინანსური ანგარიშგება აუცილებლად არ წარმოადგენს საერთო დანიშნულების 

ფინანსურ ანგარიშგებას.  

ზომითი კატეგორიების კრიტერიუმი? 

საბჭოს განმარტება მსს-ების შესახებ არ მოიცავს ზომითი კატეგორიების კრიტერიუმს 

მცირე და საშუალო საწარმოების განსაზღვრისას, რადგან შეუძლებელია ზომითი 

კატეგორიების ტესტების შემუშავება, რომლებიც იქნება მისაღები და გრძელვადიანი 

სხვადასხვა იურისდიქციისთვის.   
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როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, იურისდიქციას შეუძლია დაადგინოს ზომითი 

კატეგორიების კრიტერიუმი იმის შესაფასებლად, თუ რომელი საწარმოა ვალდებული 

ან ნებადართული, რომ იხელმძღვანელოს მსს ფასს სტანდარტით. თუმცა საწარმოს, 

სანამ განაცხადებს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ, მაინც სჭირდება შეფასება 

შეესაბამება თუ არა მსს-ის განმარტებას სტანდარტის მიხედვით.   

მსგავსად, იურისდიქციას შეუძლია დაადგინოს, რომ ეკონომიკურად მნიშვნელოვანმა 

საწარმოებმა უნდა იხელმძღვანელონ ფასს სტანდარტების სრული ვერსიით და არა მსს 
ფასს სტანდარტით.    

 

მცირე და საშუალო საწარმოების განმარტება 

1.2 მცირე და საშუალო საწარმოები ისეთი საწარმოებია, რომლებსაც: 

(ა)       არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება; და   

(ბ) აქვეყნებენ საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას გარე 

მომხმარებლებისათვის. 

მაგალითად, გარე მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტი შეიქმნა საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების და 

მოგებაზე ორიენტირებული საწარმოების სხვა ფინანსური ანგარიშგებების, რომლებსაც 

არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება, მომმზადებლებისა და მომხმარებლების 

საჭიროებების გათვალისწინებით. საჯარო ანგარიშვალდებულება განხილულია 1.3 

პუნქტში. 

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 

მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით მომზადებული საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგების მიზანია, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის 

შედეგებისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ სასარგებლო ინფორმაცია 

მიაწოდოს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა  ფართო წრეს, რომელსაც არ 

გააჩნია უფლებამოსილება, საწარმოს მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო 

საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების მომზადება. შესაბამისად, საერთო 

დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება განკუთვნილია საერთო ხასიათის 

ინფორმაციაზე მომხმარებელთა ფართო წრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის, 

მაგალითად აქციონერები, კრედიტორები და დასაქმებულები.  

გამომდინარე იქიდან, რომ მსს ფასს სტანდარტი შეიქმნა საერთო დანიშნულების 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის, სტანდარტის მიხედვით მომზადებული 

ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს საერთო დანიშნულების ფინანსურ 

ანგარიშგებას.   

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს იმას, რაც წარდგენილია 

ცალკე ან სხვა საჯარო დოკუმენტების ფარგლებში, როგორიც არის წლიური ანგარიში.   
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გადაწყვეტილებები, თუ რომელ საწარმოებს მოეთხოვება ან არიან ნებადართულნი, 

რომ მოამზადონ საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს 

სტანდარტის საფუძველზე, დამოკიდებულია საკანონმდებლო და მარეგულირებელ 

ხელისუფლებაზე, სტანდარტის შემქმნელებზე ინდივიდუალურ იურისდიქციაში.   

საწარმოები ხშირად ადგენენ ფინანსურ ანგარიშგებას კონკრეტული მიზნისთვის—

მაგალითად მესაკუთრე-მმართველებისთვის, საგადასახადო ანგარიშგებისთვის ან სხვა 

არა-ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებისთვის. როგორც აღნიშნულია 1.1 პუნქტთან დაკავშირებით, მხოლოდ 

აღნიშნული მიზნებისთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების აუცილებლობა არ 

გულისხმობს საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მომზადების 

საჭიროებას.   

საგადასახადო ორგანო ხშირად იყენებენ მსს-ების ფინანსურ ანგარიშგებას. ზოგადად, 

საგადასახადო უწყებებს აქვთ უფლება მოითხოვონ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია რაც 

სჭირდებათ, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ისინი უყურებენ ფინანსურ ანგარიშგებას 

დასაბეგრი მოგების განსასაზღვრად და ცდილობენ საჭირო კორექტირებების 

შემცირებას. მიუხედავად ამისა, ინდივიდუალურ იურისდიქციებში მსს-ების 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები შეჯერების გარეშე ვერ 

თანხმდება საგადასახადო ანგარიშგებასთან. 

მსს-ების მესაკუთრე-მმართველებსაც შეუძლიათ გამოიყენონ საერთო დანიშნულების 

ფინანსური ანგარიშგება მენეჯერული გადაწყვეტილებების მისაღებად. თუმცა, ასეთ 

მენეჯერებს შეუძლიათ მოითხოვონ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რაც სჭირდებათ 

საქმიანობის განსახორციელებლად. შესაბამისად, მსს ფასს სტანდარტის მიზანს არ 

წარმოადგენს მესაკუთრე-მმართველებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რაც 

დაეხმარება მათ გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

 

მაგალითები—საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 
 
მაგ. 1 საწარმომ, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, აირჩია მსს ფასს 

სტანდარტთან შესაბამისობა, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ვალდებული 

იხელმძღვანელოს ამ სტანდარტით. საწარმო, ფინანსურ ანგარიშგებას აგზავნის საწარმოს 

მთავარ მომწოდებლებთან, ბანკირებთან და არა მესაკუთრე-მმართველებთან. საწარმო 

განმარტებით შენიშვნებში აკეთებს აშკარა და უპირობო განაცხადს, მსს ფასს 

სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ. 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს საერთო დანიშნულების ფინანსურ 

ანგარიშგებას—ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია (მსს ფასს სტანდარტის) 

საფუძველზე, რომლის მიზანიცაა მიაწოდოს სასარგებლო ინფორმაცია ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება, 

საწარმოს მოსთხოვოს მათ სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული 

ანგარიშგების მომზადება.    

მაგ. 2 ფაქტები იგივეა, რაც 1-ელ მაგალითში. თუმცა ამ მაგალითში, ფინანსური ანგარიშგება 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის გარდა არავის  ეგზავნება.  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს საერთო დანიშნულების ფინანსურ 

ანგარიშგებას—ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია (მსს ფასს სტანდარტის) 

საფუძველზე, რომლის მიზანიცაა მიაწოდოს სასარგებლო ინფორმაცია ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება, 
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საწარმოს მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული 

ანგარიშების მომზადება.   

(შენიშვნა: ფაქტს, რომ საერთო დანიშნულების ფინანსური ინფორმაცია არავისთვის 

არის ხელმისაწვდომი საწარმოს გარეთ, არ აქვს გავლენა იმის განსაზღვრაზე, არის თუ 

არა ფინანსური ანგარიშგება საერთო დანიშნულების. ეს არის ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების საფუძვლის მახასიათებელი, რომელიც არის განმსაზღვრელი ფაქტორი, 

ე.ი. არის მომზადების საფუძვლის მოთხოვნები მიმართული ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებელთა ფართო წრის ზოგადი ინფორმაციის საჭიროებებისკენ, რომლებსაც არ 

გააჩნიათ მათ სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშგების 

მომზადების მოთხოვნის უფლებამოსილება?) 

მაგ. 3 საწარმო, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, ფინანსურ ანგარიშგებას 

წარადგენს იმ იურისდიქციის საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების  (GAAP) მიხედვით, რომელშიც ფუნქციონირებს.   საზოგადოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები (GAAP), დასახელების გარდა, სიტყვასიტყვით 

იგივეა, რაც მსს ფასს სტანდარტი. საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებას აგზავნის საწარმოს 

მთავარ მომწოდებლებთან, ბანკირებთან და საგადასახადო ორგანოებთან. საწარმო 

განმარტებით შენიშვნებში აკეთებს აშკარა და უპირობო განაცხადს, საზოგადოდ 

მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებთან (GAAP) შესაბამისობის შესახებ.  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს საერთო დანიშნულების ფინანსურ 

ანგარიშგებას—ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია (საზოგადოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (GAAP) საფუძველზე, რომელიც 

სიტყვასიტყვით იგივეა, რაც მსს ფასს სტანდარტი), რომლის მიზანიცაა მიაწოდოს 

სასარგებლო ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა ფართო წრეს, 

რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება, საწარმოს მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ 

საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების მომზადება. 

 
მაგალითები—არა აუცილებლად საერთო დანიშნულების ფინანსური 
ანგარიშგება  

 
მაგ. 4 საწარმო, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, ფინანსურ ანგარიშგებას 

ამზადებს საგადასახადო მოთხოვნებიდან გამომდინარე დასაბეგრი შემოსავლის 

დასათვლელად (და საგადასახადო ხარჯების) იმ იურისდიქციის მიხედვით, რომელშიც 

ფუნქციონირებს. იურისდიქციის ფარგლებში არსებული საგადასახადო მოთხოვნები 

განსხვავდება მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნებისგან.   საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებას 

უგზავნის მხოლოდ საგადასახადო ორგანოებს.   საწარმო განმარტებით შენიშვნებში 

აკეთებს აშკარა და უპირობო განაცხადს, ადგილობრივ საგადასახადო მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შესახებ. 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება არის სპეციალური დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგება—აღნიშნული მომზადებულია  სპეციალურად საგადასახადო 

ანგარიშგების მიზნებისთვის (ე.ი საგადასახადო აღრიცხვა). საგადასახადო აღრიცხვის 

მოთხოვნები განისაზღვრება ფისკალური მოსაზრებებიდან გამომდინარე და მისი 

მიზანი ვერ იქნება ინფორმაციის მიწოდება ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა 

ფართო წრისთვის, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება, საწარმოს მოსთხოვოს 

თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშგების 

მომზადება. შესაბამისად, საგადასახადო აღრიცხვა ვერ იქნება საერთო დანიშნულების 

ფინანსური ანგარიშგება. 
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მაგ. 5 ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმო ფინანსურ 

ანგარიშგებას ასევე აგზავნის საწარმოს ბანკირებთან და სახელმწიფო ზედამხედველობის 

ორგანოს ღია წვდომის პროგრამულ სისტემაში (იმ იურისდიქციის სამართლებრივი 

მოთხოვნა, რომელშიც ფუნქციონირებს საწარმო). სახელმწიფო ზედამხედველობის 

ორგანოს ღია წვდომის პროგრამულ სისტემაში გაგზავნილი ფინანსური ანგარიშგების 

ასლის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ნებისმიერი პირისათვის უფასოდ, სახელმწიფო 

ზედამხედველობის ორგანოს ღია წვდომის პროგრამული სისტემის ვებგვერდიდან.     

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება არის სპეციალური დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგება—აღნიშნული მომზადებულია საგადასახადო ანგარიშგებისთვის საჭირო 

საფუძველზე (ე.ი საგადასახადო აღრიცხვა). საგადასახადო აღრიცხვის მოთხოვნები 

განისაზღვრება ფისკალური მოსაზრებებიდან გამომდინარე და მისი მიზანი ვერ იქნება 

სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდება ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა 

ფართო წრისთვის, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება, საწარმოს მოსთხოვოს 

თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშგების 

მომზადება. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო აღრიცხვა 

ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ის ვერ ჩაითვლება საერთო დანიშნულების ფინანსურ 

ანგარიშგებად. 

 

1.3 საწარმოს იმ შემთხვევაში გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, თუ: 

(ა) მისი სავალო და წილობრივი ინსტრუმენტები იყიდება ფასიანი ქაღალდების 

საჯარო ბაზარზე, ან საწარმო იმყოფება ამგვარი ინსტრუმენტების გამოშვების 

პროცესში, ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე სავაჭრო მიზნებისთვის 

(როგორიცაა, ადგილობრივი ან უცხოური საფონდო ბირჟები, ან არასაბირჟო 

ფასიანი ქაღალდების (მეორადი) ბაზარი, როგორც ადგილობრივი, ისე 

რეგიონალური); ან 

(ბ) საწარმო განკარგავს აქტივებს, როგორც გარე სუბიექტების ფართო ჯგუფის 

ფიდუციარი, რაც საწარმოს ერთ-ერთ ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს (ამ 

მეორე კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს ბანკების უმეტესობა, საკრედიტო კავშირები, 

სადაზღვევო კომპანიები, ფასიანი ქაღალდების ბროკერები/დილერები, 

ერთობლივი (საინვესტიციო) ფონდები და საინვესტიციო ბანკები). 
 

 
შენიშვნები 

 

ფასიანი ქაღალდები იყიდება საჯარო ბაზარზე 

ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარი, თავისი ბუნებით, აერთიანებს საწარმოებს, 

რომლებსაც სურთ მოიზიდონ კაპიტალი და ინვესტორებს, რომლებიც არ არიან 

ჩართულები საწარმოს საქმიანობის მართვაში და  ფიქრობენ თუ სად და რა ფასად 

დააბანდონ კაპიტალი. მიუხედავად იმისა, რომ  მსგავსი საჯარო ინვესტორები ხშირად 

აბანდებენ გრძელვადიან სარისკო კაპიტალში, მათ არ აქვთ უფლება მოითხოვონ ის 

ფინანსური ინფორმაცია, რომელიც დაეხმარება ინვესტიციის განხორციელების 

გადაწყვეტილების მიღებაში. ამიტომ, ისინი უნდა დაეყრდნონ საერთო დანიშნულების 

ფინანსურ ანგარიშგებას.   

ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა ინვესტორი ფლობდეს მაკონტროლებელ წილს და 

ამგვარად შეუძლია გამოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია. თუმცა, თუ წილი ისეთია, 

რომ საწარმოს აქციები კვლავ არის საჯარო ბაზარზე, მაშინ არამაკონტროლებელი 

აქციონერები დაეყრდნობიან საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას.  
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საწარმოს გადაწყვეტილება, რომ შევიდეს საჯარო კაპიტალის ბაზარზე ხდის მას 

საჯაროდ ანგარიშვალდებულს—და უმეტესწილად მოეთხოვება სავალო და წილობრივ 

ინსვესტორებს მიაწოდოს იმაზე მეტი ფინანსური ინფორმაცია, ვიდრე ეს სჭირდებათ 

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს, რომლებიც კაპიტალს 

იზიდავენ მხოლოდ კერძო წყაროებისგან.  

სახელმწიფოები აღიარებენ ამ საჯარო ანგარიშვალდებულებას კანონების, 

რეგულაციების და მარეგულირებელი ორგანოების დაწესებით, რომლებიც 

არეგულირებენ ბაზრის მოთხოვნებსა და ინვესტორებისათვის ფასიანი ქაღალდების 

საჯარო ბაზარზე ინფორმაციის გამჟღავნებას.     

საბჭოს დადგენილებით, საწარმომ, განურჩევლად ზომისა, რომლის ფასიანი 

ქაღალდებიც ივაჭრება საჯარო ბაზარზე, უნდა იხელმძღვანელოს ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიით (იხ. დასკვნების საფუძვლის პუნქტები BC58 და BC76). შესაბამისად, 

საბჭომ ასევე დაადგინა, თუ მსგავსი საწარმოები სრულად შეესაბამებიან მსს ფასს 

სტანდარტის მოთხოვნებს, მათ არ უნდა განაცხადონ ფინასნური ანგარიშგების მსს 
ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ (იხ. პუნქტი 1.5).  

საჯაროდ მოვაჭრე მცირე საწარმოები 

იურისდიქცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ მსს ფასს სტანდარტი შესაბამისია საჯაროდ 

მოვაჭრე მცირე საწარმოებისთვის, ასეთ იურისდიქციაში საჯაროდ მოვაჭრე მცირე 

საწარმოებისთვის განკუთვნილმა ეროვნულმა სტანდარტმა შესაძლოა მოიცვას მსს 

ფასს სტანდარტის მოთხოვნები. თუმცა ასეთ შემთხვევაში, ფინანსური ანგარიშგება 

განისაზღვრება, როგორც საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპებთან (GAAP) შესაბამისი. მსს ფასს სტანდარტი უკრძალავს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ განაცხადს (იხ. პუნქტი 1.5).  

ფინანსური ინსტიტუტები 

უმეტეს შემთხვევაში, ფინანსური ინსტიტუტები რეგულირდება კანონებისა და 

სამთავრობო უწყებების მიერ. ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების, ფასიანი 

ქაღალდების ბროკერების/დილერების, საპენსიო ფონდების, ერთობლივი ფონდებისა 

და საინვესტიციო ბანკების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს იმ დამკვეთების, 

მომხმარებლების ან წევრების ფართო ჯგუფის მიერ მისთვის მინდობილი ფინანსური 

რესურსების განკარგვა და მართვა, რომლებიც არ მონაწილეობენ საწარმოს საქმიანობის 

მართვაში. რადგან ასეთი საწარმო მოქმედებს, როგორც გარე სუბიექტების ფართო 

ჯგუფის ფიდუციარი, ის საჯაროდ ანგარიშვალდებულია. მსს ფასს სტანდარტი 

კრძალავს, მსგავსი საწარმოების ფინანსურ ანგარიშგებაში სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ განაცხადს (იხ. პუნქტი 1.5).   

 
 

მაგალითები−საჯაროდ ანგარიშვალდებული 
 

მაგ. 6 საწარმო თავისი უძრავი ქონების გამოყენებით საქმიანობს ორ სხვადასხვა სფეროში -

ბანკი და ტანსაცმლით საცალო ვაჭრობა. მისი საბანკო ოპერაციები გულისხმობს 

დეპოზიტის მიღებას ფართო საზოგადოებისგან, იმ პირობით, რომ თავის კლიენტებს 

დაუბრუნებს საკუთარ კაპიტალს, განთავსებული დეპოზიტის 2%-იანი სარგებლის 

დამატებით, მათგან თანხის მიღებიდან 90 დღის შემდეგ. საბანკო ოპერაციებიდან 
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მიღებულ დაფინანსებას საწარმო ნაწილობრივ იყენებს ტანსაცმლით საცალო ვაჭრობის 

ოპერაციების დასაფინანსებლად. 

საწარმო საჯაროდ ანგარიშვალდებულია—საბანკო ოპერაციების მეშვეობით 

(ძირითადი საქმიანობა) საწარმო განკარგავს აქტივებს, როგორც გარე სუბიექტების 

ფართო ჯგუფის ფიდუციარი (ბანკის მომხმარებლები).    

მაგ. 7 საწარმოს აქციები არ არის გატანილი საფონდო ბირჟაზე, მაგრამ ივაჭრება არასაბირჟო 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, რომელიც რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ, თუმცა 

შედარებით ნაკლებად, ვიდრე საფონდო ბირჟა.   

საწარმო საჯაროდ ანგარიშვალდებულია—მისი აქციები ივაჭრება საჯარო ბაზარზე.   

რეგულირებადი არასაბირჟო ბაზარი წარმოადგენს ფასიანი ქაღალდების საჯარო 

ბაზარს.  

 

მაგალითები-არ არის საჯაროდ ანგარიშვალდებული 
 

მაგ. 8 საწარმოს ერთადერთ საქმიანობას წარმოადგენს პროცენტის გამომუშავება თანხაზე, 

რომელსაც ის გაასესხებს თავის მომხმარებლებზე. საწარმო დაფინანსებას სრულად 

იღებს პირდაპირ მისი ორი მესაკუთრე-მმართველისგან, ორივე მათგანი მილიარდერია 

(ე.ი საწარმო არ იღებს დეპოზიტებს მისი მომხმარებლებისგან). 

საწარმო არ არის საჯაროდ ანგარიშვალდებული—მისი ინსტრუმენტები არ ივაჭრება 

საჯარო ბაზარზე და ის არ განკარგავს აქტივებს, როგორც გარე სუბიექტების ფართო 

ჯგუფის ფიდუციარი. ფართო საზოგადოებისთვის ფულის გასესხების საქმიანობა, 

თავისთავად არ იწვევს საჯარო ანგარიშვალდებულებას. (შენიშვნა: ძირითადად 

ბანკებს გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება დეპოზიტის მიღების საქმიანობიდან 

გამომდინარე და არა სესხის გაცემის საქმიანობის გამო. აღნიშნულ მაგალითში, 

საწარმო არ იღებს დეპოზიტს ფართო ჯგუფის გარე სუბიექტებისგან—ის ფლობს 

აქტივებს მხოლოდ საკუთარი ორი მესაკუთრე-მმართველისთვის.) 

 

მაგ. 9 საწარმოს მშობელი საწარმოს ჩვეულებრივი აქციები გატანილია საფონდო ბირჟაზე.   

ფაქტი, რომ მშობელი საწარმოს ჩვეულებრივი აქციები გატანილია საფონდო ბირჟაზე, 

თავისთავად არ ხდის საწარმოს (ე.ი. შვილობილ საწარმოს) საჯაროდ 

ანგარიშვალდებულს.  

 

მაგ. 10 საწარმო თავის იურისდიქციაში წარმოადგენს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის 

ერთადერთ მიმწოდებელს. საწარმო არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბიზნეს საწარმო 

იურისდიქციაში და მისი საქმიანობა წარმოადგენს იურისდიქციის მთლიანი შიდა 

პროდუქტის 4%-ს.   

ფაქტი, რომ საწარმო ახორციელებს მნიშვნელოვანი საჯარო მომსახურების მიწოდებას 

(ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი), ასევე საწარმოს ზომა და მისი მნიშვნელობა 

ადგილობრივი ეკონომიკისთვის, თავისთავად არ ხდის საწარმოს საჯაროდ 

ანგარიშვალდებულს.    

 

 

1.4 ზოგიერთი საწარმო შეიძლება აქტივებს განკარგავდეს, როგორც გარე სუბიექტების 

ფართო ჯგუფის ფიდუციარი, ე.ი. განკარგავს და მართავს იმ დამკვეთების, 
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მომხმარებლების ან წევრების მიერ მისთვის მინდობილ ფინანსურ რესურსებს, 

რომლებიც არ მონაწილეობენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში.  თუმცა, თუ 

ზემოაღნიშნული საქმიანობა საწარმოს ძირითადი საქმიანობისთვის თანმდევ 

საქმიანობას წარმოადგენს (როგორიცაა, მაგალითად ტურისტული ან უძრავი ქონების 

სააგენტოები, სკოლები, საქველმოქმედო ორგანიზაციები, კოოპერატივები, რომლებიც 

ნომინალურ შენატანებს ითხოვენ წევრობისთვის და გამყიდველები, რომლებიც 

საავანსო გადახდებს იღებენ საქონლის ან მომსახურების მიწოდებისთვის, როგორიცაა 

კომუნალური მომსახურების საწარმოები), ასეთი საწარმო არ მიიჩნევა საჯარო 

ანგარიშვალდებულების მქონედ.  

 
 
 

მაგალითები-ძირითადი საქმიანობის თანმდევი საქმიანობა 
 
მაგ. 11 საწარმო, რომლის აქტივებიც მოიცავს საინვესტიციო ქონებასა და მოთხოვნამდე  

დეპოზიტებს, ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს მსს ფასს  სტანდარტის შესაბამისად.  

საწარმო, მოიჯარეებისგან მოითხოვს საინვესტიციო ქონების დაკავებამდე, 

დაბრუნებადი დეპოზიტის გადახდას ორი თვის საიჯარო ქირის ოდენობით. იმ 

შემთხვევაში, თუ გაქირავებული შენობა საიჯარო პერიოდის განმავლობაში არ 

დაზიანდება, საწარმო აბრუნებს დეპოზიტს საიჯარო პერიოდის ბოლოს, როდესაც 

მოიჯარე გაათავისუფლებს დაკავებულ ქონებას. 

საიჯარო დეპოზიტების განკარგვა თავისთავად არ ხდის საწარმოს საჯაროდ 

ანგარიშვალდებულს—დეპოზიტის განკარგვა წარმოადგენს საწარმოს ძირითადი 

საქმიანობის თანმდევ საქმიანობას. მანამ, სანამ საწარმო სხვა მიზეზების გამო გახდება 

ანგარიშვალდებული და ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს სტანდარტის ყველა 

მოთხოვნის შესაბამისად, მაშინ საწარმომ თავის განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

გააკეთოს აშკარა და უპირობო განაცხადი მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის 

შესახებ (იხ. 3.3 და 1.5 პუნქტები). 

მაგ. 12 საწარმო, რომლის ერთადერთ საქმიანობას წარმოადგენს ტურისტული სააგენტოს 

მართვა, ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.   

საწარმო დაჯავშნის დროს მომხმარებლებს სთხოვს დასასვენებელი პაკეტის ფასის 60%-

ის ოდენობის დეპოზიტის გადახდას. ნაშთი (40%) უნდა დაიფაროს გამგზავრებამდე 30 

დღით ადრე. დეპოზიტი ექვემდებარება სრულად დაბრუნებას, თუ მომხმარებელი 

ჯავშანს გააუქმებს გამგზავრებამდე 60 დღით ადრე. დაბრუნებას არ ექვემდებარება 

უფრო გვიან გაუქმებული ჯავშანი.  

სამგზავრო დეპოზიტების განკარგვა თავისთავად არ ხდის საწარმოს საჯაროდ 

ანგარიშვალდებულს—დეპოზიტის განკარგვა წარმოადგენს საწარმოს ძირითადი 

ტურისტული სააგენტოს საქმიანობის თანმდევ საქმიანობას. მანამ, სანამ საწარმო სხვა 

მიზეზების გამო გახდება ანგარიშვალდებული და ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს 

სტანდარტის ყველა მოთხოვნის შესაბამისად, მაშინ საწარმომ თავის განმარტებით 

შენიშვნებში უნდა გააკეთოს აშკარა და უპირობო განაცხადი მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ (იხ. 3.3 და 1.5 პუნქტები).  

 
 
 

მაგალითები-ძირითადი საქმიანობის არათანმდევი საქმიანობა 
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მაგ. 13 საწარმოს, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სუპერმარკეტის მართვა, სურს, 

რომ ფინანსური ანგარიშგება წარადგინოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.   

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში საწარმომ გააფართოვა ოპერაციები, რაც 

გულისხმობდა დეპოზიტის აღებას მომხმარებლებისგან იმ პირობით, რომ თავის 

კლიენტებს დაუბრუნებს საკუთარ კაპიტალს, განთავსებული დეპოზიტის 2%-ის 

დამატებით, მათგან თანხის მიღებიდან 90 დღის შემდეგ. საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრულისთვის, დეპოზიტის მიღების საქმიანობა წარმოადგენდა აქტივების და 

ვალდებულებების 1%-ზე ნაკლებს. ასევე წარმოადგენდა საწარმოს მიმდინარე წლის 

მოგების 1%-ზე ნაკლებს.  

საწარმო საჯაროდ ანგარიშვალდებულია—მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში 

საწარმომ დაიწყო საბანკო ოპერაციები, რომლის მიხედვითაც განკარგავს აქტივებს, 

როგორც გარე სუბიექტების ფართო ჯგუფის ფიდუციარი (მისი საბანკო 

მომხმარებლები). საბანკო საქმე არ წარმოადგენს საწარმოს სუპერმარკეტის თანმდევ 

საქმიანობას (ე.ი ის არის მეორე ძირითადი საქმიანობა). იქიდან გამომდინარე, რომ 

საწარმო ფუნქციონირებს საბანკო სექტორში, მას გააჩნია საჯარო 

ანგარიშვალდებულება. შესაბამისად, საწარმო არ შედის მსს ფასს სტანდარტისთვის 

განკუთვნილ მოქმედების სფეროში. მიუხედავად ამისა, თუ ის ფინანსურ ანგარიშგებას 

მოამზადებს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მაგალითად, იმიტომ, რომ ამას 

ავალდებულებს იმ იურისდიქციის კანონმდებლობა, რომელშიც ფუნქციონირებს, 

საწარმომ ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში არ უნდა გააკეთოს 

განაცხადი მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ (იხ. პუნქტი 1.5). 

(შენიშვნა: საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ  

იურისდიქციაში დეპოზიტის მიღების საქმიანობა საბანკო რეგულაციის საკითხს არ 

წარმოადგენს.) 

 

1.5 თუ საჯარო ანგარიშვალდებულების მქონე საწარმო იყენებს წინამდებარე სტანდარტს, 

მან თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში არ უნდა მიუთითოს, რომ ფინანსური ანგარიშგება 

მომზადებულია მსს ფასს-ის შესაბამისად მაშინაც კი, თუ მის ქვეყანაში 

კანონმდებლობით ნებადართულია ან მოითხოვება, რომ საჯარო 

ანგარიშვალდებულების მქონე საწარმომ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის 

გამოიყენოს წინამდებარე სტანდარტი. 

 

შენიშვნები 
 

ის საწარმო, რომლის ფინანსური ანგარიშგებაც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის  

ყველა მოთხოვნას, ვალდებულია მის ფინანსურ ანგარიშგებაში გააკეთოს აშკარა და 

უპირობო განაცხადი შესაბამისობის შესახებ (იხ. პუნქტი 3.3). თუმცა, საჯაროდ 

ანგარიშვალდებულ საწარმოს ეკრძალება მსგავსი განაცხადის გაკეთება (იხ. პუნქტი 

1.5)—აღნიშნული მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, თუ საწარმოს კანონმდებლობით  

მოეთხოვება იხელმძღვანელოს მსს ფასს სტანდარტით. 

საწარმომ, რომელიც არ არის საჯაროდ ანგარიშვალდებული და შეესაბამება მსს ფასს 

სტანდარტის ყველა მოთხოვნას, უნდა დააკმაყოფილოს პუნქტ 3.3-ში აღწერილი 

გამჟღავნების მოთხოვნები: 

[ამონარიდი]შენიშვნა 2 „მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკები“   

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით. 
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მაგალითები—შესაბამისობის შესახებ განაცხადი არ არის მიზანშეწონილი 

 
მაგ. 14 მცირე ადგილობრივ ბანკს, რომელიც იღებს დეპოზიტს ფართო საზოგადოებისგან, სურს, 

რომ გამოიყენოს მსს ფასს სტანდარტი და განაცხადოს, რომ მისი ფინანსური ანგარიშგება 

მომზადებულია სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად. იურისდიქციას, რომელშიც, 

ბანკი ფუნქციონირებს, არ გააჩნია ანგარიშგების ოფიციალური მოთხოვნები, რომელიც 

გამოიყენება საწარმოსთვის. 

საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება—ის, როგორც თავისი ძირითადი 

საქმიანობა, განკარგავს აქტივებს, როგორც გარე სუბიექტების ფართო ჯგუფის 

ფიდუციარი (იხ. პუნქტი 1.3(ბ)). ამიტომ, ის არ შედის სტანდარტის მოქმედების 

სფეროში, თუ მიუხედავად, ამისა, ფინანსურ ანგარიშგებას მოამზადებს მსს ფასს 

სტანდარტის გამოყენებით, არ შეუძლია ამტკიცოს მასთან შესაბამისობა.   

მაგ. 15 საწარმოს, რომლის ჩვეულებრივი აქციები ივაჭრება A იურისდიქციის ფასიანი 

ქაღალდების  ბირჟაზე (ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარი), სურს განაცხადოს, რომ 

მისი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.    

ადგილობრივი კანონმდებლობით იმ საწარმოებს, რომელთა ჩვეულებრივი აქციები 

ივაჭრება A იურისდიქციის ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე, მოეთხოვებათ ფინანსური 

ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადება.   

საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება—მისი აქციები ივაჭრება ფასიანი 

ქაღალდების საჯარო ბაზარზე (იხ. პუნქტი 1.3(ა)). აქედან გამომდინარე, მას არ 

შეუძლია განაცხადოს, რომ ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად 

არის მომზადებული. აღნიშნული ეხება იმ შემთხვევასაც, როცა საწარმოს 

კანონმდებლობით მოეთხოვება ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად (იხ. პუნქტი 1.5). 

მაგ. 16 საწარმოს, რომლის სავალო ინსტრუმენტები (მაგრამ არა აქციები) ივაჭრება A 

იურისდიქციის ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე (ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარი) 

სურს, განაცხადოს, რომ მისი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს 

სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.      

საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება—მისი სავალო ინსტრუმენტები 

ივაჭრება ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე (იხ. პუნქტი 1.3(ა)). აქედან 

გამომდინარე, მას არ შეუძლია განაცხადოს, რომ ფინასნური ანგარიშგება 

მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად (იხ. პუნქტი 1.5). 

მაგ. 17 საწარმო, რომელიც იმყოფება ჩვეულებრივი აქციების, A იურისდიქციის ფასიანი 

ქაღალდების ბირჟაზე (ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარი) გამოშვების პროცესში, 

სურს განაცხადოს, რომ ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება—ის არის ჩვეულებრივი აქციების, 

ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე სავაჭროდ, გამოშვების პროცესში, (იხ. პუნქტი 

1.3(ა)). აქედან გამომდინარე, მას არ შეუძლია განაცხადოს, რომ ფინასნური ანგარიშგება 

მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად (იხ. პუნქტი 1.5). 

 

 

 

1.6 შვილობილ საწარმოს, რომლის სათავო საწარმო ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას 
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იყენებს, ან, რომელიც კონსოლიდირებული ჯგუფის ნაწილია და ჯგუფი იყენებს ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას, არ ეკრძალება წინამდებარე სტანდარტის გამოყენება 

თავისი ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, თუ ამ შვილობილ 

საწარმოს თვითონ არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება.   თუ საწარმოს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში მითითებულია, რომ იგი მომზადებული და წარდგენილია მსს ფასს-ის 

შესაბამისად, მაშინ მან ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას უნდა დაიცვას ამ 

სტანდარტის ყველა დებულება. 

1.7 სათავო საწარმო (მათ შორის საბოლოო, ან შუალედური სათავო საწარმო) თავის 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში წინამდებარე სტანდარტის გამოყენების 

უფლებამოსილებას ადგენს საკუთარი სტატუსის შესაბამისად ისე, რომ არ 

ითვალისწინებს, ჯგუფის სხვა საწარმოებს ან მთლიანად ჯგუფს გააჩნია თუ არა 

საჯარო ანგარიშვალდებულება.  თუ თვითონ სათავო საწარმოს არ გააჩნია საჯარო 

ანგარიშვალდებულება, მას ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 

შეუძლია წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად (იხ. მე-9 განყოფილება - 

„კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“) იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის, ან საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების (GAAP) სხვა პაკეტის შესაბამისად, როგორიცაა მისი 

ეროვნული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტები.  მსს ფასს-ის შესაბამისად 

მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება ნათლად უნდა იყოს გამიჯნული სხვა 

მოთხოვნებით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებისგან. 

 

შენიშვნები 
 

მსს-ები თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების 

უფლებამოსილებას ადგენენ საკუთარი მახასიათებლების შესაბამისად, იმ 

შემთხვევაშიც, თუ ფინანსურ ინფორმაციას მშობელ საწარმოს, სრულუფლებიან 

მონაწილეს ან ინვესტორს წარუდგენენ ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის 

შესაბამისად. შეფასებები გამოიყენება ცალკეული საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაზე.    

თუ საწარმო წარმოადგენს მშობელ საწარმოს, რომელიც შესაძლოა იყოს საბოლოო 

მშობელი საწარმო ან შუალედური მშობელი საწარმო და რომელსაც მოეთხოვება 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, განცალკევებით უნდა 

შეაფასოს ჯგუფი (რომელიც შეიძლება იყოს ქვეჯგუფი), რომლის კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგებაც მზადდება, უფლებამოსილია თუ არა ისარგებლოს მსს ფასს 

სტანდარტით, ამ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას.  

შვილობილი საწარმო, რომლის მშობელი საწარმოც იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ 

ვერსიას ან წარმოადგენს კონსოლიდირებული ჯგუფის წევრს, რომელიც იყენებს ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას, არ არის ნებადართული გააკეთოს გამარტივებული 

განმარტებითი შენიშვნები მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მაშინ, როცა 

ხელმძღვანელობს მშობელი საწარმოს მიერ გამოყენებული ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის ბუღალტრული აღრიცხვის აღიარებისა და შეფასების პრინციპებით, 

თუ ისინი განსხვავდება მსს ფასს სტანდარტის ბუღალტრული აღრიცხვის აღიარებისა 

და შეფასების პრინციპებისგან. სხვა სიტყვებით, მსს ფასს სტანდარტი უნდა 

გამოიყენებოდეს სრულად; წინამდებარე სტანდარტი არ წარმოადგენს ასარჩევი 

ალტერნატივების კრებულს. თუ საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება განისაზღვრება, 

როგორც მსს ფასს-ის შესაბამისი, მაშინ მან ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას 

უნდა დაიცვას ამ სტანდარტის ყველა დებულება (იხ. 1.6 და 3.3 პუნქტები). 
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იმის გამო, რომ ფასს სტანდარტების სრული ვერსია და მსს ფასს სტანდარტი 

ბუღალტრული აღრიცხვის აღიარებისა და შეფასების პრინციპის არჩევის უფლებას 

იძლევა, მშობელი საწარმოს, რომელიც იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას, 

სააღრიცხვო პოლიტიკებსა და შვილობილი საწარმოს, რომელიც იყენებს მსს ფასს 

სტანდარტს, სააღრიცხვო პოლიტიკებს შორის განსხვავებები, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

კონკრეტული სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევით მინიმუმამდე შეიძლება იქნეს 

დაყვანილი.    

ზოგიერთ იურისდიქციაში მშობელი საწარმო ირჩევს ან მოეთხოვება, რომ 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან ერთად ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგებაც მოამზადოს. ზოგჯერ ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენა ხდება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან ერთად და ზოგჯერ, 

როგორც ინდივიდუალური დოკუმენტი. თუ მშობელ საწარმოს მოეთხოვება, რომ 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება წარადგინოს ფასს სტანდარტების   

სრული ვერსიის მიხედვით, ასეთ შემთხვევაში მას მაინც აქვს უფლება გამოიყენოს მსს 
ფასს სტანდარტი ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებისთვის იმ შემთხვევაში, 

თუ მას არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება.  
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 
 

საწარმოს, რომელსაც გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება არ აქვს უფლება განაცხადოს მსს 
ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ. უმეტეს შემთხვევაში, მცირე სირთულეს 

წარმოადგენს იმის განსაზღვრა, საწარმოს გააჩნია თუ არა საჯარო ანგარიშვალდებულება.  

თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში სირთულეს შესაძლოა წარმოადგენდეს იმის განსაზღვრა, 

მიზეზების რის გამოც საწარმო, რომელიც განკარგავს აქტივებს, როგორც გარე სუბიექტების 

ფართო ჯგუფის ფიდუციარი, თუ არის საწარმოს ძირითადი საქმიანობის თანმდევი.  
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსია შექმნილია მოგებაზე ორიენტირებული ყველა საწარმოს 

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგებისა და სხვა ფინანსური ანგარიშგებისთვის. მსს 
ფასს სტანდარტი გამიზნულია მხოლოდ იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება. საწარმოების მიერ 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს, იმის მიუხედავად, გააჩნია 

თუ არა საჯარო ანგარიშვალდებულება. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა, იმ საწარმოების 

მახასიათებლების შესახებ, რომლებისთვისაც გამიზნულია მსს ფასს სტანდარტი.    

დაუშვით, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.   

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

მოცემული სიტუაციებიდან, რომელ შემთხვევაში შეუძლია საწარმოს, რომელსაც არ გააჩნია 

საჯარო ანგარიშვალდებულება, თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში განაცხადოს მსს ფასს 

სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ? 

 (ა)    საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი საგადასახადო 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც არსებითად იგივეა, რაც მსს 
ფასს სტანდარტი. 

 (ბ)   საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი საგადასახადო 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც დასახელების გარდა, 

სიტყვასიტყვით იგივეა, რაც მსს ფასს სტანდარტი.   

 (გ)   საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრვი საგადასახადო 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც დასახელების გარდა, 

სიტყვასიტყვით იგივეა, რაც ფასს სტანდარტების სრული ვერსია. 

 (დ)  ზემოთ ჩამოთვლილ (ბ) და (გ) შემთხვევებში. 

კითხვა 2 

მოცემული სიტუაციებიდან, რომელ შემთხვევაში შეუძლია საწარმოს, რომელსაც არ გააჩნია 

საჯარო ანგარიშვალდებულება, თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში განაცხადოს მსს ფასს 

სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ? 

 (ა)   საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი ბუღალტრული აღრიცხვის 

საყოველთაოდ მიღებული პრინციპების (GAAP) მოთხოვნების შესაბამისად, 

რომელიც არსებითად იგივეა, რაც მსს ფასს სტანდარტი. 

 (ბ)   საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი ბუღალტრული აღრიცხვის 

საყოველთაოდ მიღებული პრინციპების (GAAP) მოთხოვნების შესაბამისად, 

რომელიც დასახელების გარდა, სიტყვასიტყვით იგივეა, რაც მსს ფასს  სტანდარტი.   

 (გ)    საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  

 (დ)   ზემოთ ჩამოთვლილ (ბ) და (გ) შემთხვევებში. 

კითხვა 3 

ჩამოთვლილთაგან, რომელმა საწარმოებმა არ უნდა განაცხადონ მისი (ან მათი) ფინანსური 

ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას (ან 

მათ) კანონმდებლობის თანახმად მოეთხოვება, რომ მისი (ან მათი) ფინანსური ანგარიშგება 
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მომზადდეს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად?   

 (ა)    საწარმომ, რომელიც წარმოადგენს შვილობილ საწარმოს, რომლის მშობელი საწარმოც 

იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას. 

 (ბ)    საწარმომ, რომელიც წარმოადგენს ინვესტორის მეკავშირე საწარმოს, რომელიც 

იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსას. 

 (გ)    საწარმომ, რომელიც წარმოადგენს ერთობლივად კონტროლირებად საწარმოს, 

რომლის სრულუფლებიანი მონაწილეები (ინვესტორები) იყენებენ ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას. 

 (დ)   ზემოთ ჩამოთვლილ (ა), (ბ) და (გ) შემთხვევებში. 

 (ე)     ზემოთ ჩამოთვლილ არცერთ (ა) - (გ) შემთხვევაში.  

 

კითხვა 4 

ჩამოთვლილთაგან, რომელმა საწარმოებმა არ უნდა განაცხადონ მისი (ან მათი) ფინანსური 

ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას (ან 

მათ) კანონმდებლობის თანახმად მოეთხოვება, რომ მისი (ან მათი) ფინანსური ანგარიშგება 

მომზადდეს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად?  

 (ა)   საწარმომ, რომელიც ძირითადი საქმიანობის პირობებში განკარგავს აქტივებს, 

როგორც გარე სუბიექტების ფართო ჯგუფის ფიდუციარი (მაგ. ბანკი). 

 (ბ)   საწარმომ, რომელიც ხელმძღვანელობს თავის თითოეულ გაყიდვების ობიექტში ორ 

მიმართულებას—სუპერმარკეტი და ბანკი (რომელიც განკარგავს აქტივებს, როგორც 

გარე სუბიექტების ფართო ჯგუფის ფიდუციარი). ორივე მიმართულება წარმოადგენს 

საწარმოს ძირითად საქმიანობას. 

 (გ)   საწარმომ, რომელიც ძირითადად ფუნქციონირებს, როგორც სუპერმარკეტების ქსელი.   

თუმცა, ის ასევე აფორმებს სადაზღვევო ხელშეკრულებებს (როგორც მზღვეველი) 

თავის მომხმარებლებთან. საწარმოს დაზღვევისა და სიცოცხლის მოკლევადიანი 

დაზღვევის ოპერაციები შედარებით მცირეა სუპერმარკეტის ოპერაციებისგან 

განსხვავებით და ხორციელდება საწარმოს სუპერმარკეტებიდან. 

 (დ)  საწარმომ, რომელიც განკარგავს აქტივებს, როგორც გარე სუბიექტების ფართო 

ჯგუფის ფიდუციარი, იმ მიზეზების გამო, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითად 

საქმიანობასთან (მაგალითად, იურიდიული ფირმა, რომელსაც კანონმდებლობით 

მოეთხოვება თავისი კლიენტებისგან წინასწარ მიიღოს გასაწევი იურიდიული 

მომსახურებებისთვის ავანსი). 

 (ე)    ზემოთ ჩამოთვლილ (ა), (ბ) და (გ) შემთხვევებში. 

 (ვ)    ზემოთ ჩამოთვლილ (ა)-(დ) შემთხვევებში. 

 

კითხვა 5 

ჩამოთვლილთაგან, რომელმა საწარმოებმა არ უნდა განაცხადონ მისი (ან მათი) ფინანსური 

ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ, იმ შემთხვევაშიც თუ მას (ან მათ) 

კანონმდებლობის თანახმად მოეთხოვება, რომ მისი (ან მათი) ფინანსური ანგარიშგება 

მომზადდეს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად?  

 (ა)   საწარმომ, რომლის აქციებიც ივაჭრება ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე (მაგ. 
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ადგილობრივი საფონდო ბირჟები). 

 (ბ)    საწარმომ, რომლის სავალო ინსტრუმენტები (მაგრამ არა მისი აქციები) ივაჭრება 

ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე (მაგ. ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე). 

 (გ)   საწარმომ, რომელიც იმყოფება აქციების გამოშვების პროცესში  ფასიანი ქაღალდების    

        საჯარო ბაზარზე სავაჭროდ (მაგ. ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე).  

 (დ)  საწარმომ, რომელიც იმყოფება სავალო ინსტრუმენტების გამოშვების პროცესში 

(მაგრამ არა აქციების) ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე სავაჭროდ (მაგ. 

ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე).  

 (ე)    ზემოთ ჩამოთვლილ (ა) და (ბ) შემთხვევებში. 

 (ვ)    ზემოთ ჩამოთვლილ (ა)-(დ) შემთხვევებში. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1     (ბ) იხ. 3.3 და 1.5 პუნქტები. 

კითხვა 2    (დ) იხ. 3.3 და 1.5 პუნქტები. 

კითხვა 3    (ე) იხ. 3.3, 1.5 და 1.6 პუნქტები. 

კითხვა 4    (ე) იხ. 3.3, 1.2, 1.3(ბ), 1.4 და 1.5 პუნქტები. 

კითხვა 5    (ვ) იხ. 3.3, 1.2, 1.3(ა) და 1.5 პუნქტები.  
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის გათვალისწინებით 1-ლი განყოფილების - „მცირე და 
საშუალო საწარმოები“ - მოთხოვნების ცოდნა ცოდნა ქვემოთ მოცემული სიტუაციური 

მაგალითების ამოსახსნელად.     

სიტუაციური მაგალითის ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

 

სიტუაციური მაგალითი  

 

მულტინაციონალური ჯგუფის მშობელ საწარმოს, რომელიც ვაჭრობს საფონდო ბირჟაზე, 

ჰყავს შვილობილი საწარმოები სხვადასხვა ქვეყანაში. მშობელი საწარმო ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის გამოყენებით ჯგუფისთვის ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებას. 10 შვილობილი საწარმო, A-J, ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას იმ 

იურისდიქციის ანგარიშგების მოთხოვნების შესაბამისად, რომელშიც ფუნქციონირებს (ე.ი. 

საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები (GAAP)). ჯგუფის გასული 

პერიოდების  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, ფინანსური 

ანგარიშგების გუნდმა თითოეული შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 

საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები (GAAP) შეაჯერა ფასს 

სტანდარტებთან. აღნიშნული მოითხოვდა 10 სხვადასხვა იურისდიქციის ადგილობრივი 

ბუღალტრული აღრიცხვის საყოველთაოდ მიღებული პრინციპების (GAAP) ცოდნას.   

მშობელ საწარმოს სურს გაამარტივოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების პროცესი და განიხილავს შემდეგ ვარიანტებს:  

 ვარიანტი 1: შვილობილ საწარმოებს მოსთხოვოს მოამზადონ ფინასნური ანგარიშგება ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესაბამისად და 

წარადგინონ განმარტებითი შენიშვნები მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

 ვარიანტი 2: შვილობილ საწარმოებს მოსთხოვოს მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება მსს 
ფასს სტანდარტის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესაბამისად, მაგრამ აღიარონ 

და შეაფასონ ფინანსური ინსტრუმენტები ბასს 39-ის „ფინანსური ინსტრუმენტები: 
აღიარება და შეფასება“ (იხ. პუნქტი 11.2) გამოყენებით  და წარადგინონ განმარტებითი 

შენიშვნები მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.  

 ვარიანტი 3: შვილობილ საწარმოებს მოსთხოვოს მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება მსს 
ფასს სტანდარტის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესაბამისად, გარდა ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯებისა, რომელიც აღიარდება და შეფასდება ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნების შესაბამისად (ე.ი ბასს 23 - „ნასესხებ 
სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები“) და წარადგინონ განმარტებითი შენიშვნები 

მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.  

 ვარიანტი 4: შვილობილ საწარმოებს მოსთხოვოს მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 

არცერთი შვილობილი საწარმოს სავალო ან წილობრივი ინსტრუმენტი ივაჭრება ფასიანი 

ქაღალდების საჯარო ბაზარზე.   

ქვეყანაში, სადაც  J შვილობილი საწარმო მდებარეობს, მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება 

ნებადართული არ არის. ქვეყნები, სადაც დანარჩენი შვილობილი საწარმოები მდებარეობს, 

ნებას რთავს ან ავალდებულებს მის გამოყენებას საწარმოებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ საჯარო 

ანგარიშვალდებულება. ქვეყანა, სადაც D შვილობილი საწარმო მდებარეობს ასევე მოითხოვს 
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მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებას იმ საწარმოების მიერ, რომლებსაც გააჩნიათ საჯარო 

ანგარიშვალდებულება.   

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში, A შვილობილმა საწარმომ დაიწყო 

ფიქსირებულგანაკვეთიანი სავალდებულოდ გამოსყიდვადი სასესხო ვალდებულებების 

გამოშვების პროცესი, ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე (ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარი).   

B შვილობილი საწარმოს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს კერძო სკოლის მართვა.   

სკოლაში, ადგილზე განაცხადის შეტანისას განმცხადებელი საწარმოს უხდის დეპოზიტს. თუ 

განაცხადი არ არის წარმატებული, დეპოზიტი უბრუნდება განმცხადებელს მაშინ, როცა 

ეცნობება განაცხადის წარუმატებლობის შესახებ. თუ განმცხადებელს ენიჭება ადგილი 

სკოლაში, დეპოზიტი უბრუნდება სკოლაში სწავლის დასრულების შემდეგ. ხოლო, თუ 

განმცხადებელს ენიჭება ადგილი სკოლაში, მაგრამ უარს ამბობს მასზე, განმცხადებელი 

დეპოზიტზე უფლებას კარგავს.      

C შვილობილი საწარმო მართავს ტურისტულ სააგენტოს. საწარმო დაჯავშნის დროს 

მომხმარებლებს სთხოვს დასასვენებელი პაკეტის ფასის 80%-ის ოდენობით დეპოზიტის 

გადახდას.  ნაშთი (20%) უნდა დაიფაროს გამგზავრებამდე 30 დღით ადრე. დეპოზიტი 

ექვემდებარება სრულად დაბრუნებას, თუ მომხმარებელი ჯავშანს გააუქმებს გამგზავრებამდე 

60 დღით ან უფრო ადრე. დაბრუნებას არ ექვემდებარება უფრო გვიან გაუქმებული ჯავშანი. 

D შვილობილი საწარმოს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საკვები პროდუქტებით საცალო 

ვაჭრობა. გარდა ამისა, ის ასევე იღებს დეპოზიტს მომხმარებლებისგან იმ პირობით, რომ თავის 

კლიენტებს დაუბრუნებს დაბანდებულ კაპიტალს, განთავსებული დეპოზიტის 3%-იანი 

სარგებლის დამატებით, მათგან ფულადი სახსრების მიღებიდან 120 დღის შემდეგ.  

E შვილობილი საწარმოს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საკვებით საცალო ვაჭრობა.   

ასევე თავის თანამშრომლებს უზრუნველყოფს მოკლევადიანი უპროცენტო სესხით, რათა მათ 

შეძლონ რკინიგზის წლიური სამგზავრო ბარათების შეძენა სამსახურამდე და უკან გზაზე 

სამგზავროდ. საწარმო სესხის დასაფარად თანამშრომლების ხელფასებს ყოველთვიურად 12 

თანაბარ ნაწილს აკლებს. 

ყველა სხვა შვილობილი საწარმო დაკავებულია ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობით.   

 

ნაწილი A: მულტინაციონალური ჯგუფის, რომელ შვილობილ საწარმოებს შეუძლიათ 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში იხელმძღვანელონ მსს ფასს სტანდარტით?   

 

ნაწილი B: მულტინაციონალური საწარმოს მიერ, კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადების გამარტივებისთვის განხილული ვარიანტებიდან, რომელ 

შემთხვევაში აქვთ შვილობილ საწარმოებს უფლება განაცხადონ მსს ფასს სტანდარტთან  

შესაბამისობის შესახებ?   
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სიტუაციური მაგალითი - პასუხი - ნაწილი A 

 

ყველა შვილობილი საწარმო, გარდა A და D-სა, შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტში არსებულ 

მსს-ს განმარტებას. როგორც შემდგომ არის ახსნილი, მსს ფასს სტანდარტში არცერთი ნაწილი 

არ უშლის ხელს შვილობილ საწარმოებს გარდა A და D შვილობილი საწარმოებისა, 

მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით. თუმცა, იმ 

იურისდიქციის რეგულაციებით, რომელშიც J შვილობილი საწარმო ფუნქციონირებს, 

საწარმოს ეკრძალება მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება. 
 

შესავალი 

თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების უფლებამოსილებას მსს-

ები მხოლოდ საკუთარი მახასიათებლების შესაბამისად ადგენენ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ  

მშობელ საწარმოს კონსოლიდაციის მიზნებისთვის ფასს სტანდარტების სრული ვერსიით 

წარუდგენენ ფინანსურ ინფორმაციას. არსებობს ორი კითხვა საწარმოს მიერ მსს ფასს 

სტანდარტის გამოყენების უფლებამოსილების შესახებ: (i) შეესაბამება თუ არა საწარმო მსს 
ფასს სტანდარტში მოცემულ მსს-ს განმარტებას? და (ii) კანონმდებლობით, საწარმოს 

მოეთხოვება ან ნებადართული აქვს მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება? 

გადაწყვეტილებები, თუ რომელ საწარმოებს მოეთხოვებათ ან არიან ნებადართულნი, რომ 

იხელმძღვანელონ მსს ფასს სტანდარტით, დამოკიდებულია საკანონმდებლო და 

მარეგულირებელ ხელისუფლებაზე და სტანდარტის შემქმნელებზე ინდივიდუალურ 

იურისდიქციებში (იხ. სტანდარტის შესავლის მე-13 პუნქტი). 

შესაბამისად, ზოგიერთ საწარმოს, რომელიც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით მსს-

ს განმარტებას, შესაძლოა მაინც ეკრძალებოდეს ანგარიშგებისთვის სტანდარტის გამოყენება იმ 

იურისდიქციაში, რომელშიც ფუნქციონირებს (იხ. შენიშვნები J შვილობილ საწარმოზე 

მაგალითისთვის). ამის საპირისპიროდ, სხვა საწარმოებს, რომლებიც არ შეესაბამებიან მსს-ს 

განმარტებას, შესაძლოა იმ იურისდიქციის კანონმდებლობის მიხედვით, რომელშიც 

ფუნქციონირებენ, მოეთხოვებოდეთ მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება (იხ. შენიშვნები D 

შვილობილ საწარმოზე მაგალითისთვის). 
 

არ შეესაბამება მსს-ს განმარტებას 

A და D შვილობილ საწარმოებს გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება და შესაბამისად, არ 

წარმოადგენენ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით განმარტებულ მსს-ებს. A შვილობილ 

საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, რადგან ის არის სავალო ინსტრუმენტების 

საჯარო ბაზარზე სავაჭროდ გამოშვების პროცესში (იხ. პუნქტი 1.3(ა)). D შვილობილ საწარმოს 

გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, რადგან ის განკარგავს აქტივებს, როგორც გარე 

სუბიექტების ფართო ჯგუფის ფიდუციარი, როგორც ერთ-ერთ მის ძირითად საქმიანობას (იხ. 

პუნქტი 1.3(ბ)). მისი საქმიანობის ეს ნაწილი არ არის საწარმოს საკვები პროდუქტების საცალო 

ვაჭრობის თანმდევი, არამედ წარმოადგენს საკმაოდ განცალკევებულ და განსხვავებულ 

მიმართულებას. 

(შენიშვნა: ფაქტი, რომ D შვილობილ საწარმოს კანონმდებლობის მიხედვით მოეთხოვება 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით, არ ნიშნავს, რომ D 

შვილობილი საწარმო შეესაბამება მსს-ს განმარტებას. მსს ფასს სტანდარტის 1.5 პუნქტის 

თანახმად, საწარმომ არ უნდა განაცხადოს, რომ მისი ფინანსური ანგარიშგება შეესაბამება 

სტანდარტს). 
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რეგულაციები იმ იურისდიქციაში, რომელშიც J შვილობილი საწარმო ფუნქციონირებს, არ 

იძლევა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების უფლებას. შესაბამისად, J შვილობილმა საწარმომ 

არ უნდა იხელმძღვანელოს მსს ფასს სტანდარტით, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეესაბამება 

სტანდარტში მოცემულ მსს-ს განმარტებას. თუმცა, ზოგადად ნებადართულია და შეუძლია 

აირჩიოს ფინანსური ანგარიშგების დამატებითი პაკეტის მომზადება, რომელიც შეესაბამება 

მსს ფასს სტანდარტს, იურისდიქციის გარეთ გამოყენების მიზნით.  

 

მსს-ები, როგორც განმარტებულია მსს ფასს სტანდარტში 

როგორც D შვილობილი საწარმო, ასევე B და C შვილობილი საწარმოები განკარგავენ აქტივებს, 

როგორც გარე სუბიექტების ფართო ჯგუფის ფიდუციარი. თუმცა, რადგან შვილობილი 

საწარმოები B და C აღნიშნულ საქმიანობას ახორციელებენ ძირითადი საქმიანობიდან 

გამომდინარე (განსხვავებით D შვილობილი საწარმოსგან), ეს არ ხდის მათ საჯაროდ 

ანგარიშვალდებულს (იხ. პუნქტი 1.4). თუ სხვა ფაქტორები არ ხდის B და C შვილობილ 

საწარმოებს საჯაროდ ანგარიშვალდებულს, ისინი შეესაბამებიან მსს ფასს სტანდარტის 

მიხედვით მსს-ს განმარტებას. 

ჯგუფში, ყველა სხვა დანარჩენი შვილობილი საწარმოც წარმოადგენს მსს-ს (ე.ი. ისინი 

ამზადებენ საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას და არ გააჩნიათ საჯარო 

ანგარიშვალდებულება). ფაქტი, რომ E შვილობილი საწარმო უზრუნველყოფს თავის 

თანამშრომლებს მოკლევადიანი უპროცენტო სესხით, არ ხდის საწარმოს საჯაროდ 

ანგარიშვალდებულს. სესხის გაცემა თავისთავად არ ნიშნავს აქტივების განკარგვას, როგორც 

გარე სუბიექტების ფართო ჯგუფის ფიდუციარი.    
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სიტუაციური მაგალითი - პასუხი - ნაწილი B 

 

ვარიანტი 1: შვილობილ საწარმოებს მოსთხოვოს, მოამზადონ ფინასნური ანგარიშგება ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესაბამისად და 

წარადგინონ განმარტებითი შენიშვნები მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

საწარმო, რომელიც იყენებს აღნიშნულ ვარიანტს, ვერ განაცხადებს მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ—შვილობილი საწარმო, რომლის მშობელი საწარმოც იყენებს ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას ან წარმოადგენს კონსოლიდირებული ჯგუფის წევრს, 

რომელიც იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას, არ არის ნებადართული გააკეთოს 

გამარტივებული განმარტებითი შენიშვნა მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მაშინ, როცა 

ხელმძღვანელობს, მშობელი საწარმოს მიერ გამოყენებული ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსიის ბუღალტრული აღრიცხვის აღიარებისა და შეფასების პრინციპებით, თუ ისინი 

განსხვავდება მსს ფასს სტანდარტის ბუღალტრული აღრიცხვის აღიარებისა და შეფასების 

პრინციპებისგან. თუ საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში მითითებულია, რომ იგი 

მომზადებული და წარდგენილია მსს ფასს-ის შესაბამისად, მაშინ მან ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისას უნდა დაიცვას ამ სტანდარტის ყველა დებულება (იხ.  1.6 და 3.3 პუნქტები). 

 

ვარიანტი 2: შვილობილ საწარმოებს მოსთხოვოს მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს 

სტანდარტის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესაბამისად, მაგრამ აღიარონ და 

შეაფასონ ფინანსური ინსტრუმენტები ბასს 39 -„ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და 
შეფასება“ (იხ. პუნქტი 11.2), გამოყენებით და წარადგინონ განმარტებითი შენიშვნები მსს ფასს 

სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

მსს ფასს სტანდარტის 11.2 პუნქტის მიხედვით, საწარმოს შეუძლია გამოიყენოს სრულად 

ორივე განყოფილების დებულებები - განყოფილება 11 - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ და განყოფილება 12 - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული 
საკითხები“ ან ბასს 39-ის -„ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ დებულებები 

აღიარებისა და შეფასებისათვის და 11 და 12 განყოფილებების განმარტებითი შენიშვნების 

მოთხოვნები.  

შესაბამისად, იმ შვილობილ საწარმოებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ საჯარო 

ანგარიშვალდებულება (ე.ი. გარდა A და D შვილობილი საწარმოებისა—იხ. პასუხის A ნაწილი) 

და ასევე არ არიან შეზღუდულები მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებაში (ე.ი. გარდა J 

შვილობილი საწარმოსა—იხ. პასუხის A ნაწილი), შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ვარიანტი და 

განაცხადონ მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ.   

 

ვარიანტი 3: შვილობილ საწარმოებს მოსთხოვოს მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს 

სტანდარტის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესაბამისად, გარდა ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯებისა, რომელიც აღიარდება და შეფასდება ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის მოთხოვნების შესაბამისად (ე.ი ბასს 23 - „ნასესხებ სახსრებთან დაკავირებული 
დანახარჯები“) და წარადგინონ განმარტებითი შენიშვნები მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

საწარმო, რომელიც იყენებს აღნიშნულ ვარიანტს, ვერ განაცხადებს მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ, რადგან შვილობილ საწარმოს, რომლის მშობელი საწარმოც იყენებს 

ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას ან წარმოადგენს კონსოლიდირებული ჯგუფის წევრს, 

რომელიც იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას, არ აქვს უფლება იხელმძღვანელოს 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის აღიარებისა და შეფასების მეთოდებით, თუ ისინი 

განსხვავდება მსს ფასს სტანდარტის ბუღალტრული აღრიცხვის აღიარებისა და შეფასების 
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პრინციპებისგან. ერთადერთ დაშვებულ გამონაკლისს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში, 

წარმოადგენს ფინანსური ინსტრუმენტების აღიარება და შეფასება (იხ. ვარიანტი 2). 

თუ საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება განისაზღვრება, როგორც მსს ფასს-ის შესაბამისი, მაშინ  

უნდა შეესაბამებოდეს ამ სტანდარტის ყველა დებულებას (იხ. 1.6 და 3.3 პუნქტები). 

ვარიანტი 4: შვილობილ საწარმოებს მოსთხოვოს მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად. 

აღნიშნული ვარიანტის გამოყენება შეუძლია იმ შვილობილ საწარმოებს, რომლებსაც არ 

გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (ე.ი ყველა შვილობილი საწარმო გარდა A და D-სა—

იხ. პასუხის A ნაწილი) და არ ეკრძალებათ მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება (ე.ი გარდა J 

შვილობილი საწარმოსა—იხ. პასუხის A ნაწილი). ამ შვილობილ საწარმოებს შეუძლიათ და 

ვალდებულნი არიან განაცხადონ მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ (იხ. პუნქტი 

3.3). 

 


