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პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა: ყველა ნაგულისხმევი გარანტია, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, 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 არა მხოლოდ 

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 და იგი არ უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც გადაწყვეტილების მიღების 

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოშვებული 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 მოდულის 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 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 რომელიმე 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 დეპარტამენტი 
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ტელეფონი: +44 (0)20 7332 2730   

ელ. ფოსტა: publications@ifrs.org  ვებგვერდი: 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 მე-3 განყოფილების - „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“ 
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 მე-3 განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 
მომზადებულია ფონდის 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 

IFRS for SMEs®  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 მსს ფასს სტანდარტის 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 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 

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას.  

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდული განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ზოგად 

მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის მე-3 განყოფილების _ „ფინანსური ანგარიშგების 
წარდგენა“ გამოყენებით. იგი წარადგენს საკითს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-

განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. 

ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენისას. წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები 

სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და 

სიტუაციური მაგალითები, რომლებიც მოთხოვნების გამოყენების პრაქტიკულ 

შესაძლებლობას იძლევა, რათა აღნიშნული ანგარიშგების წარდგენა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით მოხდეს. 
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წინამდებარე მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მსს ფასს სტანდარტის 

ფარგლებში უნდა შეგეძლოთ:  

 ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის კომპონენტების განსაზღვრა და იმავე 

დოკუმენტში წარდგენილი სხვა ინფორმაციისგან გამიჯვნა; 

 გესმოდეთ ფინანსური ანგარიშგების ზოგადი მოთხოვნა, რათა სამართლიანად 

წარმოაჩინოთ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა, მისი საქმიანობის ფინანსური 

შედეგები და ფულადი სახსრების მოძრაობა; 

 შეაფასოთ, აქვს თუ არა საწარმოს საქმიანობის გაგრძელების უნარი, როგორც 

ფუნქციონირებად საწარმოს; 

 გესმოდეთ ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნა, 

როდესაც არსებითი განუსაზღვრელობები საფუძვლიან ეჭვს ბადებს საწარმოს უნარზე, 

საქმიანობა განაგრძოს, როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ, და მოთხოვნები იმ 

შემთხვევაში, როდესაც მიიჩნევა, რომ საწარმო არ არის ფუნქციონირებადი საწარმო; 

 გესმოდეთ წარდგენის უცვლელობისა და შესადარისი ინფორმაციის მოთხოვნები 

ფინანსურ ანგარიშგებაში; და  

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება ფინანსური 

ანგარიშგების წარსადგენად, მათ შორის არსებითობისა და ფუნქციონირებადი საწარმოს 

შეფასების მსჯელობებისას. 

 

მსს ფასს  სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).   

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან.  

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებები 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.  
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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 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 დანერგვის ჯგუფთან მსს ფასს საწარმოებმა, 

რომელთაც დანერგეს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  

ამ მოდულის გამოცემის დროს (2018 წლის ივლისი) მსს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა 

გამოქვეყნებული აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები. 

 

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 მაგ: საწარმოს მესაკუთრეები, რომლებიც 

მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და პოტენციური 

კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

მე-3 განყოფილების მიზანია ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ზოგადი მოთხოვნების 

განსაზღვრა. 

მე-3 განყოფილება ადგენს, თუ რისგან შედგება ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი. ეს 

განყოფილება ასევე მოიცავს თითოეული ფინანსური ანგარიშგებისა და განმარტებითი 

შენიშვნების მკაფიო იდენტიფიცირების მოთხოვნებს. იგი განსაზღვრავს ფინანსური 

ანგარიშგების სრული პაკეტის წარდგენის მინიმალურ სიხშირეს. 

ეს განყოფილება განსაზღვრავს, რომ იგულისხმება, რომ მსს ფასს-ის გამოყენებით ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებით  და, აუცილებლობის შემთხვევაში, დამატებითი ინფორმაციის 

გამჟღავნებით, მიიღწევა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის ფინანსური 

შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის სამართლიანი წარდგენა. ამასთან, საწარმომ 

განმარტებით შენიშვნებში ნათლად და უპირობოდ უნდა განაცხადოს, რომ ფინანსური 

ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 

მე-3 განყოფილება ადგენს მოთხოვნებს საწარმოსთვის, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებას 

ამზადებს, რომ შეაფასოს საწარმოს უნარი, საქმიანობა განაგრძოს როგორც 

ფუნქციონირებადმა საწარმომ და განსაზღვრავს, რომ არსებითი განუსაზღვრელობები 

საწარმოს უნართან დაკავშირებით, საქმიანობა განაგრძოს, განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

აისახოს. 

ამასთან, ამ განყოფილებაში მოცემულია მითითებები არსებითობის შესაფასებლად და 

განსაზღვრულია მსგავსი მუხლების აგრეგირების, წარდგენის უცვლელობისა და შესადარისი 

ინფორმაციის წარდგენის მოთხოვნები. 

        

  რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  

მსს ფასს სტანდარტის ეს განყოფილება არ შეცვლილა 2015 წლის შესწორებებით. თუმცა, ამ 

მოდულში წარმოდგენილია სხვა სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 
 

მოქმედების სფერო 

3.1 ამ განყოფილებაში ახსნილია, რას ნიშნავს ფინანსური ანგარიშგების სამართლიანი 

წარდგენა, რა მოითხოვება მსს ფასს-ის მოთხოვნების დასაცავად და რას წარმოადგენს 

ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი. 

 

შენიშვნები 
 

ფინანსური ანგარიშგების სამართლიანი წარდგენა ლექსიკონში განმარტებულია, 

როგორც „სამეურნეო ოპერაციების, სხვა მოვლენებისა და პირობების 

კეთილსინდისიერად ასახვა, აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და 

ხარჯების განმარტებებისა და მათი აღიარების კრიტერიუმების შესაბამისად“. 

ფინანსური ანგარიშგება ლექსიკონში განმარტებულია, როგორც “საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგების და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

სტრუქტურული წარმოდგენა“. 

 

   

სამართლიანი წარდგენა 
 

3.2 ფინანსურმა ანგარიშგებამ სამართლიანად უნდა წარმოაჩინოს საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობა, მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგები და ფულადი სახსრების 

მოძრაობა. სამართლიანი წარდგენა მოითხოვს სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენებისა და გარემოებების კეთილსინდისიერად ასახვას აქტივების, 

ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების განმარტებებისა და აღიარების 

კრიტერიუმების შესაბამისად, რომლებიც განსაზღვრულია მე-2 განყოფილებაში - 

„კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“: 

(ა) იგულისხმება, რომ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებით წინამდებარე მსს 
ფასს-ის გამოყენებით და, აუცილებლობის შემთხვევაში, დამატებითი 

ინფორმაციის გამჟღავნებით, მიიღწევა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, 

მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

სამართლიანი წარდგენა;  

(ბ) როგორც 1.5 პუნქტშია განმარტებული, საჯარო ანაგრიშვალდებულების მქონე 

საწარმოს მიერ წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებით ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადების შედეგად არ მიიღწევა სამართლიანი წარდგენა ამ 

სტანდარტის შესაბამისად. 

(ა) ქვეპუნქტში ხსენებული დამატებითი ინფორმაციის გამჟღავნება აუცილებელია იმ 

შემთხვევაში, როდესაც სტანდარტის კონკრეტული მოთხოვნები საკმარისი არ არის 

იმისთვის, რომ მომხმარებელმა გაიგოს ცალკეული ოპერაციებისა თუ მოვლენების 

გავლენა საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობასა და მისი საქმიანობის ფინანსურ 

შედეგებზე.  

 

შენიშვნები 
 

ზოგიერთ შემთხვევაში აუცილებელია მომხმარებელს მივაწოდოთ ფინანსური 

ანგარიშგება უფრო მეტი განმარტებითი შენიშვნებით, ვიდრე ამას მსს ფასს სტანდარტი 

მოითხოვს, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი 
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საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის სამართლიანი წარდგენა. 

მაგალითად, გარემოებების შესაბამისად, ინფორმაციამ მომხმარებელთა 

კონცენტრაციის შესახებ, შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს იმაზე, თუ როგორ 

გადაწყვეტილებას მიიღებს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელი. იმ შემთხვევაში, 

თუ საწარმო გაყიდვების დიდ ნაწილს ერთ კლიენტზე ან ერთ გეოგრაფიულ ადგილზე 

ახორციელებს, მან უნდა განიხილოს, საჭიროა თუ არა გაყიდვების ასეთი 

კონცენტრაციის გამჟღავნება სამართლიანი წარდგენის უზრუნველსაყოფად. 

გამჟღავნება რელევანტურია, იმ შემთხვევაში, თუ მთლიანი გაყიდვები ერთ 

მომხმარებელზე ხორციელდება და არ არიან სხვა ალტერნატიული მომხმარებლები.    
 

სტანდარტის 3.4-3.7 პუნქტები განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს 

ხელმძღვანელობა „უკიდურესად იშვიათ შემთხვევაში“, როდესაც  საწარმოს 

ხელმძღვანელობა დაასკვნის, რომ მოცემული სტანდარტის მოთხოვნების შესრულება 

წინააღმდეგობაში მოდის ფინანსური ანგარიშგების მიზანთან უზრუნველყოს 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგების და ფულადი 

სახსრების მოძრაობის სამართლიანი წარდგენა. 

 

შესაბამისობა მსს ფასს-თან 
 

3.3 საწარმომ, რომლის ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს-ის შესაბამისად არის 

წარდგენილი, განმარტებით შენიშვნებში ნათლად და უპირობოდ უნდა განაცხადოს, 

რომ ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს-ის შესაბამისად. თუ ფინანსური 

ანგარიშგება მომზადებული არ არის წინამდებარე სტანდარტის ყველა მოთხოვნის 

მიხედვით, ანგარიშგებაში მითითებული არ უნდა იყოს, რომ იგი წარდგენილია მსს 
ფასს-ის შესაბამისად. 

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია მცირე და საშუალო საწარმოებში (მსს) 

გამოყენებისთვის. მსს-ს აღწერისთვის, გთხოვთ, იხილოთ 1-ლი მოდულის 1.1-1.3 

პუნქტები. 

 
მაგალითი—შესაბამისობის განაცხადი 

 

მაგ. 1 საწარმო ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  

[ამონარიდი] შენიშვნა 2.  მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკა 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია IFRS for SMEs® 

სტანდარტის გამოყენებით. 

 მაგალითები—შესაბამისობის განაცხადი შესაბამისია 
 
მაგ. 2 საწარმო, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, ფინანსურ ანგარიშგებას 

ამზადებს მსს ფასს  სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად. 
 

საწარმოს განმარტებითი შენიშვნები მოიცავს აშკარა და უპირობო განაცხადს მსს ფასს 
სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ. 
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მაგ. 3 საწარმო, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, ფინანსურ ანგარიშგებას 

ამზადებს იმ იურისდიქციის ადგილობრივი საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, რომელშიც ის საქმიანობს. დასახელების გარდა, 

ადგილობრივი საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები ზუსტად 

ემთხვევა მსს ფასს  სტანდარტს.    
 

განმარტებითი შენიშვნებში საწარმომ შესაძლოა გააკეთოს აშკარა და უპირობო 

განაცხადი ადგილობრივი საზოგადოდ მიღებულ ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპებთან, მსს ფასს სტანდარტთან ან ორივე მათგანთან შესაბამისობის შესახებ.   

 
მაგალითები — შესაბამისობის განაცხადი არ არის შესაბამისი 

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

ამზადებს საგადასახადო მოთხოვნების შესაბამისად დასაბეგრი შემოსავლის (და 

საგადასახადო ხარჯების) გამოთვლისათვის,იმ იურისდიქციაში, რომელშიც ის 

საქმიანობს.  იურისდიქციის საგადასახადო მოთხოვნები განსხვავდება მსს ფასს-ის 

სტანდარტის მოთხოვნებისგან. 

 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება არ შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს. შესაბამისად, 

მას არ შეუძლია თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში მიუთითოს, რომ ფინანსური 

ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 

 

მაგ. 5 საწარმო, რომელსაც გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, ფინანსურ ანგარიშგებას 

ამზადებს მსს ფასს  სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.    
 

საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება. შესაბამისად, მას არ შეუძლია 

მიუთითოს თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში, როგორც ფინანსური ანგარიშგება 

მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. ეს წესი იმ შემთხვევაშიც 

გამოიყენება, როდესაც საწარმოს კანონით მოეთხოვება თავისი ფინანსური 

ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადება (იხ. 1.5 პუნქტი). ამის 

ნაცვლად, შესაბამისობის განაცხადში შესაძლოა მიეთითოს, რომ ფინანსური 

ანგარიშგება მომზადებულია ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.  
 

მაგ. 6  საწარმო, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, ფინანსურ ანგარიშგებას 

ამზადებს იმ იურისდიქციის ადგილობრივი საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, რომელშიც ის საქმიანობს. ადგილობრივი 

საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები, ძირითადად, მსს ფასს 

სტანდარტს ეყრდნობა. თუმცა, ადგილობრივი საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპებისა და მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნებს შორის არის ზოგიერთი 

არსებითი სხვაობა.   

 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება არ შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს. შესაბამისად, მას 

არ შეუძლია თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში მიუთითოს, რომ ფინანსური ანგარიშგება 

მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. თუმცა, ფინანსურ ანგარიშგებაში 

შესაძლოა მიეთითოს, რომ ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ადგილობრივი 

საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად. 
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3.4 უკიდურესად იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც საწარმოს ხელმძღვანელობა დაასკვნის, 

რომ მოცემული სტანდარტის მოთხოვნების შესრულება წინააღმდეგობაში მოდის მსს-

ის ფინანსური ანგარიშგების მიზანთან, რომელიც განსაზღვრულია მე-2 

განყოფილებაში, საწარმომ ამ კონკრეტული მოთხოვნიდან უნდა გადაუხვიოს 3.5 

პუნქტში დადგენილი წესის შესაბამისად, თუ შესაბამისი მარეგულირებელი ბაზა არ 

კრძალავს ამგვარ გადახვევას. 

3.5 როდესაც საწარმო, 3.4 პუნქტის შესაბამისად, გადაუხვევს სტანდარტის მოთხოვნებს, 

მან განმარტებით შენიშვნაში უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)   ხელმძღვანელობამ დაასკვნა, რომ ფინანსური ანგარიშგება სამართლიანად ასახავს 

საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობას, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და 

ფულადი სახსრების მოძრაობას;  

(ბ)   ფინანსური ანგარიშგება შეესაბამება მსს ფასს-ს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

სამართლიანი წარდგენის უზრუნველსაყოფად მან გადაუხვია კონკრეტული 

მოთხოვნიდან; და  

(გ)   მსს ფასს-ის მოთხოვნიდან გადახვევის შემთხვევაში, ახსნას გადახვევის არსი, რაც, 

თავის მხრივ, უნდა მოიცავდეს მსს ფასს-ის მიერ მოთხოვნილი მიდგომის აღწერას, 

მიზეზის ახსნას, თუ რატომ არ აკმაყოფილებს და ეწინააღმდეგება ეს მიდგომა 

მოცემულ კონკრეტულ სიტუაციაში წინამდებარე სტანდარტის მე-2 

განყოფილებაში განსაზღვრულ ფინანსური ანგარიშგების მიზანს, ასევე ფინანსურ 

ანგარიშგებაში გამოყენებული მიდგომის ახსნას. 

3.6 თუ საწარმომ სტანდარტის რომელიმე მოთხოვნას გადაუხვია გასულ პერიოდში და ეს 

გავლენას ახდენს მიმდინარე პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემულ თანხებზე, 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში საწარმომ უნდა წარმოადგინოს განმარტებები 

3.5 (გ) ქვეპუნქტის შესაბამისად. 

3.7 უკიდურესად იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც საწარმოს ხელმძღვანელობა დაასკვნის, 

რომ მოცემული სტანდარტის მოთხოვნის შესრულება წინააღმდეგობაში მოდის მსს-ს 

ფინანსური ანგარიშგების მიზანთან, რომელიც განსაზღვრულია მე-2 განყოფილებაში, 

მაგრამ შესაბამისი მარეგულირებელი ბაზა კრძალავს მისგან გადახვევას, საწარმო 

ვალდებულია, ყველა ღონე იხმაროს, რათა შეამციროს ამგვარი შეუსაბამობის მცდარად 

აღქმის შესაძლებლობა, რისთვისაც განმარტებით შენიშვნებში უნდა: 

(ა) აღწეროს წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნის არსი და მიზეზი, რის გამოც 

ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ ამ მოთხოვნის შესრულება, მოცემულ 

კონკრეტულ შემთხვევაში, შეცდომაში შეიყვანდა მომხმარებელს და 

ეწინააღმდეგება მე-2 განყოფილებაში განსაზღვრულ ფინანსური ანგარიშგების 

მიზანს; და 

(ბ) აჩვენოს, ყოველი წარდგენილი საანგარიშგებო პერიოდისათვის, ფინანსური 

ანგარიშგების თითოეული მუხლის შესწორება, რომელსაც ხელმძღვანელობა 

აუცილებლად მიიჩნევს ფინანსური ანგარიშგების სამართლიანი წარდგენის 

მისაღწევად. 

 
შენიშვნები 

 

როდესაც საწარმოს ხელმძღვანელობა აფასებს, ხომ არ ეწინააღმდეგება მსს ფასს 

სტანდარტის კონკრეტული მოთხოვნის შესრულება მსს-ს ფინანსური ანგარიშგების მე-

2 განყოფილებაში განსაზღვრულ მიზანს, ხელმძღვანელობისთვის შესაძლოა 

სასარგებლო იყოს გაითვალისწინოს:  

(ა) თუ რატომ მიიჩნევს, რომ ფინანსური ანგარიშგების მიზანი არ არის მიღწეული 

კონკრეტულ გარემოებებში; და  
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(ბ) რით განსხვავდება მოცემული საწარმოს გარემოებები იმ  სხვა საწარმოების 

გარემოებებისგან, რომლებიც ასრულებენ მოთხოვნას. 

 

ფუნქციონირებადი საწარმო 
 

3.8 ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში ხელმძღვანელობამ მოცემულ 

სტანდარტზე დაყრდნობით უნდა შეაფასოს, აქვს თუ არა საწარმოს საქმიანობის 

გაგრძელების უნარი, როგორც ფუნქციონირებად საწარმოს. საწარმო მიიჩნევა 

ფუნქციონირებად საწარმოდ, თუ მის ხელმძღვანელობას განზრახული არა აქვს 

საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა და არც იძულებული არ არის, ასე რომ 

მოიქცეს. საწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასებისას ხელმძღვანელობამ უნდა 

გამოიყენოს ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მომავლის შესახებ, რომელიც 

საანგარიშგებო თარიღიდან სულ მცირე თორმეტ კალენდარულ თვეს მაინც მოიცავს, 

თუმცა შეზღუდული არ არის ამ პერიოდით. 

3.9 თუ შეფასების დროს საწარმოს ხელმძღვანელობისთვის ცნობილია მოვლენებთან ან 

პირობებთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობები, რაც საფუძვლიან ეჭვს 

ბადებს საწარმოს უნარზე, საქმიანობა განაგრძოს, როგორც ფუნქციონირებადმა 

საწარმომ, მან განმარტებით შენიშვნებში უნდა ახსნას ეს არსებითი მოვლენები. თუ 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება არ მოუმზადებია ფუნქციონირებადი საწარმოს 

დაშვების საფუძველზე, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს თავად 

ეს ფაქტი და განმარტოს საფუძველი, რის მიხედვითაც მომზადდა ფინანსური 

ანგარიშგება; ასევე ახსნას მიზეზი, რის გამოც მოცემული საწარმო არ მიიჩნევა 

ფუნქციონირებად საწარმოდ. 

 

შენიშვნები 
 

თუ არ არსებობს საპირისპირო განცხადება, იგულისხმება, რომ ფინანსური 

ანგარიშგება მზადდება ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, მიიჩნევა, რომ საწარმო განაგრძობს საქმიანობას უახლოეს 

მომავალში. 

საწარმო მიიჩნევა ფუნქციონირებად საწარმოდ, თუ მის ხელმძღვანელობას 

განზრახული არა აქვს საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა და არც 

იძულებული არ არის, ასე რომ მოიქცეს. შესაბამისად, ფუნქციონირებადი საწარმოს 

დაშვების საფუძველი შესაძლოა მისაღები იყოს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 

საწარმოს ფინანსური სიძნელეები აქვს. თუმცა, როდესაც ადგილი აქვს მოვლენებთან 

ან პირობებთან დაკავშირებულ არსებით განუსაზღვრელობებს, რაც საფუძვლიან ეჭვს 

ბადებს საწარმოს უნარზე, საქმიანობა განაგრძოს, როგორც ფუნქციონირებადმა 

საწარმომ, მან განმარტებით შენიშვნებში უნდა ახსნას ეს არსებითი მოვლენები. 

ზოგიერთ შემთხვევაში ეჭვი თითქმის არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით, არის თუ 

არა საწარმო ფუნქციონირებადი საწარმო. ასეთი შემთხვევის განსხვავებული 

მაგალითებია: (i) საწარმო სათანადოდ არის ჩამოყალიბებული, მომგებიანია, მაღალ 

ლიკვიდურია და არ ექვემდებარება მნიშვნელოვან კომერციულ და ფინანსურ რისკებს; 

და (ii) საწარმო, რომლის ხელმძღვანელობა მიჰყვება საწარმოს ლიკვიდაციის ან 

საქმიანობის შეწყვეტის გეგმას.  

სხვა შემთხვევებში, საწარმოს ხელმძღვანელობას შესაძლოა მოეთხოვებოდეს 

მნიშვნელოვანი განსჯა, რათა შეაფასოს აქვს თუ არა საწარმოს საქმიანობის 

გაგრძელების უნარი, როგორც ფუნქციონირებად საწარმოს, თუ მისი ხელმძღვანელობა 

იძულებულია განახორციელოს საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა. 
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მაგალითად, ფინანსური კრიზისის პერიოდში ყველა საწარმოსთვის კრედიტზე 

ხელმისაწვდომობის ნაკლებობამ, შესაძლოა გავლენას ახდენდეს სხვა მხრივ მომგებიან 

საწარმოზე, რათა მან განაგრძოს საქმიანობა, როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ.   

ეჭვების არსებობა საწარმოს უნარზე, საქმიანობა განაგრძოს, როგორც 

ფუნქციონირებადმა საწარმომ, მოითხოვს ხელმძღვანელობის მხრიდან საწარმოს 

აქტივების გაუფასურების ტესტირების ჩატარებას და განხილვას, გახდა თუ არა 

რომელიმე ხელშეკრულება წაგებიანი. ამასთან, თუ საწარმო არ არის  

ფუნქციონირებადი საწარმო, მისმა ხელმძღვანელობამ უნდა განსაზღვროს შესაბამისი 

სააღრიცხვო პოლიტიკა. 

 

მაგალითი–ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება არ არის შესაბამისი 
 

მაგ. 7 A საწარმო მოხსენიებულია 20X2 წლის 15 დეკემბერს ამოქმედებული ეკონომიკური 

გადანაწილების შესახებ კანონის (ERA) ა დანართში. დანართში მოცემულია ის 

საწარმოები, რომელთა საქმიანობის და აქტივების ექსპროპრიაციასაც გეგმავს 

სახელმწიფო. დანართში მოხვედრილ საწარმოებს სახელმწიფო უკრძალავს აქტივების 

გაყიდვას. ექსპროპრიაციის კომპენსაცია გამოითვლება იმ მატერიალური აქტივების 

რეალური ღირებულების მიხედვით, რომელთაც ექსპროპრიაციაც ხდება.  კომპენსაციის 

გადახდა არ ხდება არამატერიალური აქტივების ექსპროპრიაციის შემთხვევაში.  

ხელმძღვანელობა გეგმავს A საწარმოს კომერციული წარმოების შენარჩუნებას მისი 

აქტივების ექსპროპრიაციამდე. ამ პერიოდისთვის,  A საწარმოს არ ექნება ვაჭრობის 

შეწყვეტის გარდა სხვა რეალური ალტერნატივა. ექსპროპრიაციას ადგილი ექნება 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან სამი თვის მანძილზე.   

ხელმძღვანელობას 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის ფინანსური 

ანგარიშგება არ აქვს მომზადებული ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების 

საფუძველზე. კერძოდ, ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილი აქვს აქტივების აღიარება 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების წმინდა დღევანდელი ღირებულებით და 

დამატებით ყველა იმ სახელშეკრულებო ვალდებულების ვალდებულებებად აღიარება, 

რომელიც წაგებიანი გახდა.  

როგორ უნდა გაამჟღავნოს A საწარმოს ხელმძღვანელობამ ინფორმაცია A საწარმოს მიერ 
ფუნქციონირებადი საწარმოს სტატუსის შეფასებისა და წლიური  ფინანსური 
ანგარიშგების მომზადების საფუძვლის შესახებ 20X2 წლის 31 დეკემბრით 
დასრულებული წლისთვის? 

აღნიშნული ფაქტების საფუძველზე მიზანშეწონილია შემდეგი ინფორმაციის  

გამჟღავნება. 

ამონარიდი A საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნებიდან:  
 

შენიშვნა 1 ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო  

პოლიტიკა  

მომზადების საფუძველი 

ფინანსური ანგარიშგება არ არის მომზადებული ფუნქციონირებადი საწარმოს 

დაშვების საფუძველზე, რადგან, ეკონომიკური გადანაწილების შესახებ კანონის 

(კანონი) თანახმად, მთავრობა გეგმავს საწარმოს სრული აქტივების ექსპროპრიაციას. 

ექსპროპრიაცია იგეგმება 20X3 წლის აპრილამდე. აქტივების ექსპროპრიაციის შემდეგ 

მოხდება საწარმოს ლიკვიდაცია. კანონი ითვალისწინებს ექსპროპრიაციის 
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კომპენსაციას იმ მატერიალური აქტივების რეალური ღირებულების შესაბამისად, 

რომელთა ექსპროპრიაციაც განხორციელდა. ხელმძღვანელობა გეგმავს A საწარმოს 

კომერციული წარმოების შენარჩუნებას ექსპროპრიაციამდე. გარდაუვალი 

ლიკვიდაციის ასახვის მიზნით, საწარმოს აქტივები აღიარებულია მოსალოდნელი 

ფულადი ნაკადების წმინდა დღევანდელი ღირებულებით, რაც ასახავს ვაჭრობას სამი 

თვის მანძილზე, რასაც მოსდევს რეალიზაცია რეალური ღირებულებით; ამასთან, 

საწარმოს სახელშეკრულებო ვალდებულებები, რომლებიც წაგებიანია, აღიარებულია, 

როგორც ვალდებულებები. 

 

 
მაგალითი–არსებითი განუსაზღვრელობები 

 

მაგ. 8 B საწარმო არის ადგილობრივ ბაზარზე ტექსტილის პროდუქტების მსხვილი 

მწარმოებელი.   

20X2 წლის 1 იანვარს, ახლად არჩეულმა მთავრობამ მოულოდნელად გააუქმა იმპორტის 

ყველა გადასახადი, მათ შორის ტექსტილის ყველა იმპორტირებულ პროდუქტზე 50%-

იანი გადასახადი. ახალი მთავრობის მიერ განხორციელებულმა ამ და სხვა მრავალმა 

ეკონომიკურმა რეფორმამ ხელი შეუწყო ეროვნული ვალუტის (ფე(1)) მნიშვნელოვან 

გამყარებას სხვა ვალუტების უმრავლესობასთან მიმართებით. ვალუტის გამყარებამ 

სერიოზულად შეამცირა საწარმოს პროდუქტების კონკურენტუნარიანობა.  

20X2 წლამდე, B საწარმო მომგებიანი იყო. თუმცა, ვინაიდან მან ვერ შეძლო იაფფასიანი 

იმპორტისთვის კონკურენციის გაწევა, B საწარმომ აღიარა ზარალი 3,000 ფე-ის 

ოდენობით 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 20X2 წლის მეორე 

კვარტლისთვის ხელმძღვანელობამ მოახდინა B საწარმოს საქმიანობის 

რესტრუქტურიზაცია.  აღნიშნულმა რესტრუქტურიზაციამ ხელი შეუწყო ზარალის 

შესაბამისად 500 ფე-ის და 480ფე-ის ოდენობამდე შემცირებას მესამე და მეოთხე 

კვარტლის განმავლობაში. 20X2 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით B საწარმოს 

საკუთარი კაპიტალი 1,000 ფე-ს შეადგენდა.    

20X2 წელს, ტექსტილის ადგილობრივმა მრეწველობამ და პროფკავშირმა 

განახორციელეს მთავრობის ლობირება ტექსტილის იმპორტზე გადასახადის ხელახლა 

დასაწესებლად. 20X2 წლის 15 დეკემბერს, მთავრობამ გამოაცხადა, რომ იგი ხელახლა 

დააწესებდა ტექსტილის იმპორტზე შეზღუდულ გადასახადებს 20X3 წელს. მიუხედავად 

ამისა, მთავრობამ აღნიშნა, რომ ხსენებული გადასახადები არ იქნებოდა იმდენად 

მაღალი, რამდენიც ისინი წინა მთავრობის პირობებში იყო.  

უკანასკნელი ეკონომიკური პროგნოზის მიხედვით, ვალუტის გაცვლითი კურსი 

სტაბილური იქნება მოკლე პერიოდის განმავლობაში, ხოლო გრძელვადიან 

პერსპექტივაში მოსალოდნელია ეროვნული ვალუტის თანდათანობით გაუფასურება.    

20X2 წლის 31 დეკემბერს B საწარმოს ხელმძღვანელობამ განახორციელა 

ფუნქციონირებადი საწარმოს შეფასება. ხელმძღვანელობის პროგნოზით, ტექსტილის 

პროდუქციის იმპორტზე 10%-იანი გადასახადის დაწესება, არსებული გაცვლითი 

კურსის პირობებში, გამოიწვევს B საწარმოს მომგებიანობის აღდგენას.  

B საწარმოს ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ მიზანშეწონილი იყო, 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 

ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე, მაგრამ არსებითი 

განუსაზღვრელობების გამო საჭირო იყო ამ განუსაზღვრელობების გამჟღავნება. 
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როგორ უნდა გაამჟღავნოს B საწარმოს ხელმძღვანელობამ ინფორმაცია B საწარმოს 
ფუნქციონირებადობის შეფასების შესახებ 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 
წლის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში? 

აღნიშნული ფაქტების საფუძველზე მიზანშეწონილია შემდეგი ინფორმაციის 

გამჟღავნება. 

ამონარიდი B საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნებიდან:  
 

შენიშვნა 1 მომზადების საფუძველი 

ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების 

საფუძველზე  20X2 წლის 31 დეკემბერს ხელმძღვანელობის შეფასების შემდეგ, 

როდესაც დაშვებული იყო, რომ მთავრობა ხელახლა შემოიტანდა შეზღუდულ 

გადასახადს ტექსტილის იმპორტზე, ხოლო ვალუტის გაცვლის კურსი მუდმივი 

დარჩებოდა. 

20X2 წლის 15 დეკემბერს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 20X3 წელს იმპორტზე 

შეზღუდული გადასახადები დაწესდებოდა .მიუხედავად ამისა, მთავრობა აღნიშნა, 

რომ გადასახადი არ იქნებოდა ისეთი მაღალი, როგორიც 20X2 წლამდე მოქმედი 50%-

იანი გადასახადი. თუ ფე არ გამყარდება, ხელმძღვანელობის პროგნოზით ტექსტილის 

ყველა პროდუქტზე 10%-იანი გადასახადის დაწესება გამოიწვევს B საწარმოს 

მომგებიანობის აღდგენას. 

20X2 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, B საწარმოს წმინდა აქტივები 1,000 ფე-ს 

შეადგენდა. თუ არ დაწესდება იმპორტის გადასახადი და ვალუტის გაცვლითი კურსი 

უცვლელი დარჩება, 20X3 წლის მესამე კვარტლის ბოლოს. B საწარმოს 

ვალდებულებები გადააჭარბებს აქტივებს.  

აღნიშნული ფაქტორების შეფასების საფუძველზე ხელმძღვანელობა თვლის, რომ 

მიზანშეწონილია ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფუნქციონირებადი საწარმოს 

დაშვების საფუძველზე. 

 

შენიშვნები– საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები 
 

ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში აღნიშნულია, რომ საწარმომ არ უნდა მოამზადოს 

თავისი ფინანსური ანგარიშგება ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე, 

თუ საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მომხდარი მოვლენები მიუთითებს, რომ 

ფუნქციონირებადობის დაშვება არ არის შესაფერისი. მართალია, მსს ფასს სტანდარტში 

ეს არ არის ნათლად მითითებული, მაგრამ 3.8 პუნქტი მოითხოვს, რომ ფინანსური  

ხელმძღვანელობამ შეაფასოს, აქვს თუ არა საწარმოს საქმიანობის გაგრძელების უნარი, 

როგორც ფუნქციონირებად საწარმოს. გარდა ამისა, ამ შეფასების გაკეთებისას, 

ხელმძღვანელობას მოეთხოვება ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გამოყენება 

მომავლის შესახებ, „რომელიც საანგარიშგებო თარიღიდან სულ მცირე თორმეტ 

კალენდარულ თვეს მაინც მოიცავს, თუმცა შეზღუდული არ არის ამ პერიოდით“. 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფუნქციონირებადობის საფუძველზე, 

როდესაც საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მომხდარი მოვლენები მიუთითებს, რომ 

ფუნქციონირებადობის დაშვება არ არის შესაფერისი, ასევე შესაძლოა 

წინააღმდეგობაში მოვიდეს საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების 

მიზნებთან. ამ გარემოებებში (3.4 ან 3.7 პუნქტის შესაბამისად) საწარმომ არ უნდა 

მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება ამ საფუძველზე. 



მოდული 3—ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs®  სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-04) 

  12 

მაგალითები—საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ 
 

მაგ. 9    G საწარმო შეიქმნა მრავალი წლის წინ და მისი ერთადერთი მიზანი იყო ერთი ოქროს 

რიფიდან ოქროს მოპოვება, რომელზეც საწარმოს მოპოვების უფლებები ჰქონდა. 20X5 

წლის 31 დეკემბრისთვის G საწარმოს მყარი ფინანსური პოზიცია ჰქონდა და 

მოსალოდნელი იყო მოპოვების საქმიანობის გაგრძელება კიდევ დაახლოებთ 20 წლის 

მანძილზე (კერძოდ, ოქროს რიფის მარაგების ამოწურვა მოსალოდნელი იყო აღნიშნული 

პერიოდის ბოლოსთვის). 

20X6 წლის 1 იანვარს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომელმაც მაღაროს რღვევა და 

დატბორვა გამოიწვია, მაღარო სამუდამოდ გამოვიდა მწყობრიდან. ამ მოვლენის შემდეგ, 

20X6 წლის 15 თებერვალს, დაიწყო G საწარმო ლიკვიდაციის პროცესი.  

ხელმძღვანელობა ამზადებს  G საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებას 20X5 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის და დაასკვნა, რომ არ არის მიზანშეწონილი 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების 

საფუძვლის გამოყენება.  

როგორ უნდა გაამჟღავნოს G საწარმოს ხელმძღვანელობამ ინფორმაცია  G  საწარმოს 
მიერ ფუნქციონირებადი საწარმოს სტატუსის შეფასების შესახებ G საწარმოს ფინანსურ 
ანგარიშგებაში 20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის?  

აღნიშნული ფაქტების საფუძველზე მიზანშეწონილია შემდეგი ინფორმაციის 

გამჟღავნება. 

ამონარიდი G საწარმოს 20X5 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნებიდან 
 

შენიშვნა 1 მომზადების საფუძველი 

20X6 წლის 15 თებერვალს დაიწყო საწარმოს ლიკვიდაცია მიწისძვრით გამოწვეული 

დაზიანების გამო, რამაც საწარმოს ერთადერთი საქმიანობის - X მაღაროს სამუდამო 

დახურვა გამოიწვია. შესაბამისად, ფინანსური ანგარიშგება არ არის მომზადებული 

ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე. მაღარო, როგორც აქტივი 

სრულად ჩამოიწერა, ხოლო სხვა აქტივები ჩამოიწერა ნარჩენ ღირებულებამდე. 

ანარიცხი გაკეთდა საწარმოს ლიკვიდაციის დროს მოსალოდნელი 

ვალდებულებებისთვის. ლიკვიდაციის პროცესის დასრულება 20X6 წლის ივლისის 

ბოლოსთვის იგეგმება. 

 

მაგ. 10 D საწარმო არის მცირე ზომის, რეგიონული საწარმო, რომელიც ზღვის 

ფსკერდაღრმავებითი სამუშაოებით ალმასის მოპოვების საქმიანობას ეწევა.    

20X6 წლის 10 იანვარს, ახლად არჩეულმა მთავრობამ გამოაცხადა, რომ გააუქმებს 

ფსკერდაღრმავებითი სამუშაოებით ალმასის მოპოვების რეგიონულ ლიცენზიებს, 

რომლებიც არ დააკმაყოფილებს კონკრეტულ კრიტერიუმებს 20X6 წლის 30 

ივნისისთვის. D საწარმო ამჟამად არ აკმაყოფილებს ყველა ახალ სალიცენზიო 

კრიტერიუმს. კერძოდ, D საწარმოს აქციონერები არ წარმოადგენენ რეგიონის 

მოსახლეობას და მისი ფინანსური რესურსები არაადეკვატურია (კერძოდ, სავალო 

ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის თანაფარდობა აღემატება ახალი 

მთავრობის მიერ განსაზღვრულ დონეს).   

იანვრის შუა რიცხვებში D საწარმომ დაიწყო მოლაპარაკებების წარმოება კონკურენტი 

საწარმოს (E საწარმოს) აქტივებისა და ვალდებულებების შეძენასთან დაკავშირებით D 

საწარმოს აქციების სანაცვლოდ. საწარმომ დაასკვნა, რომ შესყიდვა გამოიწვევს D 
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საწარმოს ზრდას და იგი დააკმაყოფილებს მთავრობის ახალ სალიცენზიო 

კრიტერიუმებს როგორც D საწარმოს, ასევე E საწარმოს ფსკერდაღრმავებითი 

სამუშაოებით ალმასის მოპოვების საქმიანობის ლიცენზიის მოსაპოვებლად.  

20X5 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად ავტორიზების დროს D 

საწარმოს თეორიულად მიღწეული ჰქონდა შეთანხმება R საწარმოს ბიზნესის შეძენასთან 

დაკავშირებით. მოლაპარაკებები შესყიდვის საბოლოო დეტალების შესახებ 

დასრულების ეტაპზეა. D საწარმოს ხელმძღვანელობა თვლის, რომ დიდი ალბათობით 

შესყიდვა განხორციელდება და შენარჩუნებული იქნება ფსკერდაღრმავებითი 

სამუშაოებით ალმასის მოპოვების ადგილობრივი ლიცენზიები. შესაბამისად, D 

საწარმოს ხელმძღვანელობამ დაასკვნა, რომ შესაბამისი იქნებოდა საბოლოო 

ანგარიშგების მომზადება ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე. 

 

როგორ უნდა გაამჟღავნოს D საწარმოს ხელმძღვანელობამ ინფორმაცია D საწარმოს მიერ 
ფუნქციონირებადი საწარმოს სტატუსის შეფასების შესახებ D საწარმოს წლიურ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის? 

აღნიშნული ფაქტების საფუძველზე მიზანშეწონილია შემდეგი  

ინფორმაციის გამჟღავნება. 

ამონარიდი D საწარმოს 20X5 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნებიდან 
 

შენიშვნა 1 მომზადების საფუძველი 

20X6 წლის 10 იანვარს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ გააუქმებს ფსკერდაღრმავებითი 

სამუშაოებით ალმასის მოპოვების რეგიონულ ლიცენზიებს, რომლებიც არ 

დააკმაყოფილებს კონკრეტულ კრიტერიუმებს 20X6 წლის 30 ივნისისთვის. D საწარმო 

ამჟამად არ აკმაყოფილებს ყველა ახალ სალიცენზიო კრიტერიუმს. კერძოდ, D 

საწარმოს აქციონერები არ წარმოადგენენ რეგიონის მოსახლეობას და მისი ფინანსური 

რესურსები არაადეკვატურია, რადგან სავალო ვალდებულებებისა და საკუთარი 

კაპიტალის თანაფარდობა აღემატება მთავრობის მიერ განსაზღვრულ დონეს. 

მიუხედავად ამისა, D საწარმო მოლაპარაკებებს აწარმოებს საწარმოს აქტივებისა და 

ვალდებულებების შეძენასთან დაკავშირებით D საწარმოს აქციების სანაცვლოდ. თუ 

შესყიდვა მოხდება, იგი გამოიწვევს D საწარმოს ზრდას და იგი დააკმაყოფილებს 

მთავრობის ახალ სალიცენზიო კრიტერიუმებს.  

ხელმძღვანელობა თვლის, რომ დიდი ალბათობით შესყიდვა განხორციელდება და 

შენარჩუნებული იქნება ფსკერდაღრმავებითი სამუშაოებით ალმასის მოპოვების 

ადგილობრივი ლიცენზიები. თეორიულად მიღწეულია შეთანხმება მეორე საწარმოს 

ოპერაციების შეძენასთან დაკავშირებით და მოლაპარაკებები დასრულების ეტაპზეა. 

შესაბამისად, საბოლოო ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს 

დაშვების საფუძველზე.  

 

ანგარიშგების წარდგენის სიხშირე 
 

3.10 საწარმომ ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი (მათ შორის, შესადარისი 

ინფორმაცია, იხ. პ.3.14) უნდა წარადგინოს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მაინც. 

როდესაც საწარმო ცვლის საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრების თარიღს და წლიურ 

ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს ერთ წელიწადზე ნაკლებ ან მეტ დროში, მან 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში: 
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(ა)   უნდა გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი; 

(ბ)   განმარტოს უფრო მეტი ან ნაკლები პერიოდის გამოყენების მიზეზი; და 

(გ) მიუთითოს, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული თანხები (შესაბამისი 

განმარტებითი შენიშვნების ჩათვლით) მთლიანად შესადარისი არ არის. 

 

შენიშვნები 
 

როგორც წესი, წლიური ფინანსური ანგარიშგება ყოველწლიურად ერთი და იმავე 

რიცხვისთვის (მაგ. 31 დეკემბრისთვის) მზადდება. თუმცა, ეს ყოველთვის ასე არ არის.   

ზოგიერთ იურისდიქციაში საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს 52 ან 53-კვირიანი 

საანგარიშგებო პერიოდი (მაგ. პერიოდი, რომელიც მთავრდება ყოველი წლის 

დეკემბრის ბოლო შაბათს). ასეთი ტიპის საანგარიშგებო პერიოდები პრაქტიკული 

მოსაზრებით აირჩევა (მაგ. იმისათვის, რომ ფიზიკური ინვენტარიზაცია ისეთ დღეს 

ჩატარდეს, როდესაც საწარმო არ არის ღია საქმიანობისთვის).  

ზოგიერთ იურისდიქციაში შვილობილ საწარმოს მოეთხოვება ჰქონდეს იგივე 

საანგარიშგებო თარიღი, რაც აქვს მშობელ საწარმოს. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც 

საწარმოს შეისყიდის მეორე საწარმო (მშობელი საწარმო), სავალდებულოა 

საანგარიშგებო თარიღის შეცვლა, რათა იგი ემთხვეოდეს მშობელი საწარმოს 

საანგარიშგებო თარიღს. 

როდესაც საწარმო იცვლის საანგარიშგებო თარიღს, რათა მას ჰქონდეს შესადარის 

პერიოდზე უფრო მეტი ან ნაკლები პერიოდი, განმარტებით შენიშვნებში 

სავალდებულო გამჟღავნებასთან ერთად, მას უფლება აქვს აირჩიოს ცვლილების 

გამოყოფა ციფრების ყველა შესაბამისი სვეტის თავში პერიოდის ხანგრძლივობის 

მითითებით. მაგალითად, შენიშვნის დასაწყისში, რომელიც იძლევა ინფორმაციას 

პერიოდის ხარჯების შესახებ, მან შესაძლოა გამოიყენოს „13 თვე 20X8 წლის 31 

დეკემბრამდე“ მიმდინარე პერიოდის ციფრების დასაწყისში და „12 თვე 20X7 წლის 30 

ნოემბრამდე“ შესადარისი პერიოდის ციფრების დასაწყისში, მხოლოდ ‘20X8’ და ‘20X7’ 

ნაცვლად წლის მითითებისა. ამის ნაცვლად, საწარმოს უფლება აქვს გაამჟღავნოს 

საანგარიშგებო პერიოდების პირველი და ბოლო დღე (მაგ. „20X7 წლის 1-ლი 

დეკემბრიდან 20X8 წლის 31 დეკემბრამდე“ და „20X6 წლის 1-ლი დეკემბრიდან 20X7 

წლის 30 ნოემბრამდე“ შესაბამისად).   

 

მაგალითი–საანგარიშგებო პერიოდი 
 

მაგ. 11 20X8 წელს, B საწარმომ შეისყიდა  A საწარმო.მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო 

თარიღთან შესაბამისობის მიზნით A საწარმომ წლიური საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლო - 30 ნოემბერი შეცვალა 31 დეკემბრით. შესაბამისად, A საწარმოს საანგარიშგებო 

პერიოდი 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის 13 თვეს შეადგენს.  

აღნიშნული ფაქტების საფუძველზე მიზანშეწონილია შემდეგი ინფორმაციის 

გამჟღავნება. 

ამონარიდი A საწარმოს 20X8 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების    

განმარტებითი შენიშვნებიდან: 

შენიშვნა 1 ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო  

პოლიტიკა 

… 
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საანგარიშგებო პერიოდი 

20X8 წლის 1-ელ მარტს საწარმოს მიერ გამოშვებული სააქციო კაპიტალი სრულად 

შეისყიდა B საწარმომ. B საწარმოს საანგარიშგებო თარიღთან შესაბამისობის მიზნით A 

საწარმომ თავისი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო - 30 ნოემბერი შეცვალა 31 

დეკემბრით. 20X8 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის ასახული თანხები 13-თვიანი 

პერიოდის შესაბამისია. შესადარისი ციფრები 12-თვიან პერიოდს შეესაბამება. აქედან 

გამომდინარე, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებების ანგარიშგებასა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში, ასევე შესაბამის 

განმარტებით შენიშვნებში ასახული თანხები მთლიანად შესადარისი არ არის. 

 

წარდგენის უცვლელობა 
 

3.11 საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში მუხლების კლასიფიკაცია და წარდგენის ფორმა 

უნდა შეინარჩუნოს ყოველ მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდში, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც: 

(ა) ცხადია, რომ საწარმოს საქმიანობის/ოპერაციების შინაარსი მნიშვნელოვნად 

შეიცვალა, ან, როდესაც ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვიდან ჩანს, რომ 

სხვაგვარი წარდგენა, ან კლასიფიკაცია უფრო მეტად შეესაბამება მე-10 

განყოფილებაში - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ - 

განსაზღვრულ სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევისა და გამოყენების 

კრიტერიუმებს; ან  

(ბ)    წინამდებარე სტანდარტი მოითხოვს წარდგენის ფორმის შეცვლას. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმო მხოლოდ იმ შემთხვევაში ცვლის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის წესს, 

თუ ეს ცვლილება ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს აწვდის უფრო საიმედო 

და შესაბამის ინფორმაციას და შეცვლილი სტრუქტურა სავარაუდოდ გაგრძელდება, 

რათა არ დაზარალდეს შესადრისობა წლების მანძილზე. მაგალითად, საწარმოს 

მნიშვნელოვანი შესყიდვა ან გაყიდვა, ანდა როდესაც ფინანსური ანგარიშგების 

მიმოხილვიდან ჩანს, რომ საჭიროა ფინანსური ანგარიშგების სხვაგვარი წარდგენა. 

3.12 როდესაც საწარმო ცვლის ფინანსური ანგარიშგების მუხლების წარდგენის ფორმას ან 

კლასიფიკაციას, მან უნდა მოახდინოს შესადარისი მუხლების რეკლასიფიკაციაც, თუ 

ამის გაკეთება შეუძლებელი არ არის. როდესაც შესადარისი მუხლები 

რეკლასიფიცირდება, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს: 

(ა)    რეკლასიფიკაციის შინაარსი; 

(ბ) თითოეული რეკლასიფიცირებული მუხლის ან ჯგუფის თანხობრივი  მონაცემები; 

და 

(გ)   რეკლასიფიკაციის მიზეზი. 

 
შენიშვნები 
 

ცვლილება აქტივის კლასიფიკაციაში, რომელსაც განაპირობებს აქტივის გამოყენების 

ცვლილება (მაგ. განვითარების სამუშაოების დაწყება გაყიდვის მიზნით საწარმოს 

ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში ძირითადი საშუალებებიდან მარაგებში 

გადასატანად) არ წარმოადგენს 3.11 პუნქტით გათვალისწინებულ რეკლასიფიკაციას. 

ასეთ შემთხვევებში საწარმო არ ახდენს შესადარისი თანხების რეკლასიფიკაციას - თუ 
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აქტივი არის ძირითადი საშუალება, მისი აღრიცხვა და ასახვა უნდა მოხდეს ძირითად 

საშუალებად.     

მაგალითი–კლასიფიკაციის ცვლილება 
 

მაგ. 12 A საწარმოს, ტანსაცმლით საცალო ვაჭრობის კომპანიას, ჰქონდა ძალიან მარტივი 

სტრუქტურა და ერთი საწარმოო ხაზი. ამიტომ A საწარმო ყოველთვის ეკონომიკური 

შინაარსის მიხედვით ასახავდა ხარჯებს. ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე A საწარმომ 

გააფართოვა საქმიანობა, რამაც განაპირობა შიდა ანგარიშგების ცვლილება სირთულის 

ზრდის შესაბამისად. 20X8 წელს, A საწარმომ განახორციელა თავისი ფინანსური 

ანგარიშგების სრული გადასინჯვა და დაასკვნა, რომ შიდა ანგარიშგების ხსენებული 

ცვლილებები ასევე უნდა ასახულიყო გარე ანგარიშგებაში. ამის გამო, A საწარმომ 

შეცვალა თავისი სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში ხარჯების კლასიფიკაციის 

მეთოდი.  20X8 წლიდან და შემდგომ პერიოდებში ხარჯები წარმოდგენილია 

ფუნქციების მიხედვით ნაცვლად ეკონომიკური შინაარსისა. ქვემოთ მოცემულია 

ხარჯები რეკლასიფიკაციამდე. 

 

ხარჯები  20X8 
 

20X7 
 

  ფე 
 

ფე  

ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგებში   1,000 
 

(400)  

გამოყენებული ნედლეული და  მასალები  40,000 
 

35,000 
 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების 

ხარჯი: 

  
 

 
 

ადმინისტრაციის პერსონალი  10,000 
 

9,000 
 

გაყიდვების პერსონალი  15,000 
 

16,000 
 

ცვეთის ხარჯი:   
 

 
 

ადმინისტრაციული შენობები და 

აპარატურა 

 8,000 
 

8,000 
 

საცალო ვაჭრობის მაღაზიები  12,000 
 

12,000 
 

სხვა ხარჯები  

(ა) 70% გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები 

და 30% ადმინისტრაციული ხარჯები  

 15,000  
(ა) 

13,000 
(ბ) 

 

 

როგორ უნდა გაამჟღავნოს საწარმომ ინფორმაცია თავისი ფინანსური ანგარიშგების  
კლასიფიკაციის ცვლილების შესახებ 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 
წლისთვის 
 

აღნიშნული ფაქტების საფუძველზე მიზანშეწონილია შემდეგი ინფორმაციის 

გამჟღავნება. 
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ამონარიდი საწარმოს სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან  

  
20X8 წლის 31 

დეკემბრით 
დასრულებული 

წლისთვის 

 
20X7 წლის 31 

დეკემბრით 
დასრულებული 

წლისთვის 

 

  
 

 
გადაანგარიშებული  

  CU 
 

CU  

ამონაგები  X 
 

X  

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

 (41,000) 
(ა) 

(34,600) 
(ბ) 

საერთო მოგება  X 
 

X 
 

მიწოდების დანახარჯები  (37,500) 
(გ) 

(37,100) 
(დ) 

ადმინისტრაციული ხარჯები  (22,500) 
(ე) 

(20,900) 
(ვ) 

მოგება დაბეგვრამდე  X 
 

X 
 

… 
 

 
   

გამოთვლები, რომლებიც არ არის სრული შემოსავლის ანგარიშგების ნაწილი: 

(ა) 1,000 ფე ცვლილებები საქონლის მარაგებში   + 40,000 ფე  საქონლის შეძენა = 41,000 ფე  

(ბ) 35,000 ფე  ცვლილებები საქონლის მარაგებში გამოკლებული 400 ფე ცვლილებები საქონლის მარაგებში   

= 34,600 ფე 

(გ) 15,000 ფე დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი  + 12,000 ფე ცვეთა + 15,000 ფე სხვა ხარჯების 

70%  = 37,500 ფე 

(დ) 16,000 ფე დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი + 12,000 ფე ცვეთა + 13,000 ფე სხვა ხარჯების 

70% = 37,100 ფე 

(ე) 10,000 ფე დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი + 8,000 ფე ცვეთა + 15,000 ფე სხვა ხარჯების 

30% = 22,500 ფე 

(ვ) 9,000 ფე დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი  + 8,000 ფე ცვეთა + 13,000 ფე სხვა ხარჯების 

30% = 20,900 ფე 
 

ამონარიდი საწარმოს 20X8 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნებიდან: 

შენიშვნა 1 ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო  

პოლიტიკა 

… 

კლასიფიკაციის ცვლილება 

20X8 წელს თავისი ფინანსური ანგარიშგების სრული გადასინჯვის შემდეგ, 

საწარმომ  სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში ხარჯების კლასიფიკაციის 

ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით ანალიზის მეთოდი, ფუნქციის მიხედვით 

ანალიზის მეთოდით შეცვალა.   

წინა წლებში საწარმოს საქმიანობის გაფართოების გათვალისწინებით, მოხდა 

საწარმოს შიდა ანგარიშგების სტრუქტურების კორექტირება საქმიანობის 

სირთულის ზრდის შესაბამისად. საწარმოს ხელმძღვანელობამ დაასკვნა, რომ 

მიზანშეწონილია შიდა ანგარიშგების სტრუქტურის ცვლილების ასახვა გარე 

ანგარიშგებაში. ხელმძღვანელობის აზრით, ფუნქციების მიხედვით 
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კლასიფიკაციის მეთოდი წარადგენს ინფორმაციას, რომელიც ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის უფრო საიმედო და შესაბამისია. იგი ასახავს 

ინფორმაციას საცალო ვაჭრობის პუნქტების სავაჭრო საქმიანობის შედეგების 

შესახებ და წარადგენს ფინანსურ ინფორმაციას საწარმოს ადმინისტრაციული და 

გაყიდვების ფუნქციის შესახებ. 

 

3.13 თუ შეუძლებელია შესადარისი თანხების რეკლასიფიკაცია, საწარმომ განმარტებით 

შენიშვნებში უნდა განმარტოს, რატომ არ არის შესაძლებელი ამ თანხების 

რეკლასიფიკაცია. 

 

შენიშვნები 
 

მოთხოვნის შესრულება შეუძლებელია, თუ საწარმოს არ შეუძლია მისი 

დაკმაყოფილება ყველა მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად (იხ. ლექსიკონი).  

მაგალითად, წინა წლის შედეგების ამსახველი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი 

და შეუძლებელია მისი აღდგენა, შესაძლოა იმიტომ, რომ ამისათვის საჭირო 

ინფორმაცია არ იქნა მოპოვებული წინა წელს და შემდგომში შეუძლებელია მისი 

მოპოვება.   

 

შესადარისი ინფორმაცია 
 

3.14 თუ მოცემული სტანდარტით სხვა რამ არ მოითხოვება, ან ნებადართული არ არის, 

საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა გაამჟღავნოს გასული პერიოდის შესადარისი 

ინფორმაცია, მიმდინარე პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი ყველა 

რიცხობრივი მონაცემის მიხედვით. საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში შესადარისი 

ინფორმაცია უნდა წარმოადგინოს თხრობითი და აღწერილობითი 

ინფორმაციისთვისაც, თუ ამის გაკეთება აუცილებელია მიმდინარე პერიოდის 

ფინანსური ანგარიშგების გასაგებად. 

 
შენიშვნები 

 

წინა პერიოდისა და მიმდინარე პერიოდის ინფორმაციის გამჟღავნებით იზრდება 

ფინანსური ანგარიშგების სარგებლიანობა, რადგან ეს შედარების შესაძლებლობას 

იძლევა. 

შესადარისი თანხების გადაანგარიშების აუცილებლობის მაგალითებია: 

 სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები: 

o სააღრიცხვო პოლიტიკის ნებაყოფლობითი ცვლილება (იხ. პუნქტები 

10.11(გ)); და 

o ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია მსს ფასს სტანდარტის შესწორებების 

შედეგად, როდესაც სტანდარტი მოითხოვს რეტროსპექტულად გამოყენებას 

(იხ. პუნქტები 10.11(ა) და 10.11(ბ)). ა დანართის ა1 პუნქტი განსაზღვრავს 

რეტროსპექტული გამოყენებისგან გათავისუფლების პირობებს 2015 წლის 

შესწორებების განხორციელებისას.) 

 წინა საანგარიშგებო პერიოდის შეცდომის გასწორება (იხ. პუნქტები 10.21 

და10.22). 

თუ საწარმო აღმოაჩენს შეცდომას წინა პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში, შეცდომა 

უნდა გასწორდეს რეტროსპექტული გადაანგარიშების მეშვეობით (კერძოდ 
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ხორციელდება შესადარისი ინფორმაციის გადაანგარიშება). რეტროსპექტული 

გადაანგარიშება უზრუნველყოფს ინფორმაციის სარგებლიანობას ინფორმაცია არის 

უფრო შესაბამისი, უფრო საიმედო და უფრო შესადარისი.   

ამის მსგავსად, სააღრიცხვო პოლიტიკაში ცვლილების რეტროსპექტული გამოყენება 

სასარგებლო ინფორმაციას იძლევა - წინა პერიოდის შესწორებული ინფორმაცია 

მიმდინარე პერიოდის ინფორმაციასთან უფრო რელევანტური, უფრო საიმედო და 

უფრო შესადარისია, ვიდრე წინა პოლიტიკის შესაბამისად მომზადებული 

ინფორმაცია. 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების რეტროსპექტული გამოყენება და წინა 

პერიოდის შეცდომების რეტროსპექტული გადაანგარიშება სასარგებლო ინფორმაციას 

იძლევა, რადგან:  

 მოგება ან ზარალი ცვლილების პერიოდისთვის არ მოიცავს სააღრიცხვო 

პოლიტიკაში შეტანილი ცვლილებების, ან წინა პერიოდებთან დაკავშირებული 

შეცდომების შედეგებს; და 

 წინა პერიოდების შესახებ წარდგენილი ინფორმაცია მზადდება იმავე 

საფუძველზე, რაზეც მიმდინარე პერიოდის შესახებ ინფორმაცია, შესაბამისად 

ასეთი ინფორმაცია შესადარისია და ყველაზე სასარგებლო ინფორმაციას იძლევა 

მოგებისა და ზარალის ტენდენციების ანალიზისთვის. 
 

როგორც ეს მოცემულია 3.14 პუნქტში, მსს ფასს სტანდარტი ნებას რთავს ან მოითხოვს 

საწარმოსგან, რომ ზოგიერთ გარემოებებში მან არ გაამჟღავნოს შესადარისი 

ინფორმაცია წინა შესადარის პერიოდთან დაკავშირებით. განმარტებითი შენიშვნების 

მაგალითები, რომელთა შემთხვევაში არ არის საჭირო შესადარისი ინფორმაციის 

წარდგენა, მოიცავს:  

 მიმოქცევაში გაშვებული აქციების რაოდენობის შეჯერება პერიოდის დასაწყისისა 

და ბოლოსათვის (იხ. პუნქტი 4.12(ა)(iv)); 

 საინვესტიციო ქონების პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსთვის არსებული 

საბალანსო ღირებულებების შეჯერება (იხ. პუნქტი 16.10(ე)); 

 საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი და საბოლოო საბალანსო ღირებულებების 

შეჯერება ძირითადი საშუალებების თითოეული კლასისთვის (იხ. პუნქტი 

17.31(ე)); 

 საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი და საბოლოო საბალანსო ღირებულებების 

შეჯერება არამატერიალური აქტივების თითოეული კლასისთვის (იხ. პუნქტი  

18.27(ე)); 

 გუდვილის საბალანსო ღირებულების შეჯერება საანგარიშგებო პერიოდის 

დასაწყისისა და ბოლოსთვის (იხ. პუნქტი  19.26); 

 ინფორმაციის გამჟღავნება ანარიცხების თითოეული კლასისთვის (იხ. პუნქტი  

21.14); 

 დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების საწყისი და საბოლოო 

ნაშთების შეჯერება (იხ. პუნქტი  28.41(ე)); 

 დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულებისა და 

ასევე აქტივად აღიარებული ნებისმიერი ანაზღაურების უფლების საწყისი და 

საბოლოო ნაშთების შეჯერება (იხ. პუნქტი  28.41(ვ)); და 
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 საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისსა და დასასრულს შორის პერიოდში 

ბიოლოგიური აქტივების საბალანსო ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებების 

შეჯერება (იხ. პუნქტი 34.7(ე)). 

 

არსებითობა და აგრეგირება 
 

3.15 საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში განცალკევებით უნდა წარადგინოს მსგავსი 

მუხლების ყველა არსებითი კლასი. საწარმომ ცალ-ცალკე უნდა წარადგინოს 

განსხვავებული შინაარსის, ან ფუნქციის მქონე არსებითი მუხლები. 

 
შენიშვნები 
 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ხდება დიდი რაოდენობით ოპერაციების ან 

სხვა მოვლენების დამუშავების შედეგად, რომლებიც აგრეგირდება კლასებად მათი 

ეკონომიკური შინაარსის ან ფუნქციის შესაბამისად. აგრეგირებისა და 

კლასიფიკაციის პროცესის საბოლოო ეტაპი არის კონდენსირებული და 

კლასიფიცირებული მონაცემების წარდგენა, რომლებიც ქმნის ფინანსური 

ანგარიშგების მუხლებს. თუ მუხლი ინდივიდუალურად არსებითი არ არის, იგი 

აგრეგირდება სხვა მუხლებთან ანგარიშგებაში ან მის განმარტებით შენიშვნებში. თუ 

მუხლი არ არის საკმარისად არსებითი, იმისათვის, რომ აუცილებელი იყოს 

ანგარიშგებაში მისი განცალკევებით წარდგენა, მაინც შესაძლოა აუცილებელი იყოს 

მისი განცალკევებით წარდგენა შენიშვნებში. 

 
3.16 ინფორმაცია არსებითია, თუ მისი გამოტოვება ან დამახინჯება ინდივიდუალურად, ან 

ერთობლივად, გავლენას მოახდენს მომხმარებლის მიერ ფინანსური ანგარიშგების 

საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. არსებითობა 

დამოკიდებულია გამოტოვებული ან არასწორად წარმოდგენილი მუხლის, ან 

შეცდომის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა ხდებოდეს კონკრეტული 

გარემოებების გათვალისწინებით. მუხლის სიდიდე ან ხასიათი, ან ორივე ერთად 

არსებითობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორია. 

 

შენიშვნები 
 

მიიჩნევა, რომ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს გააჩნიათ ბიზნესის, 

ეკონომიკური საქმიანობისა და ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისი ცოდნა და 

ფინანსური ინფორმაციის გულდასმით შესწავლის სურვილი (იხ. პუნქტი  2.4).   

საწარმო ვალდებული არ არის წარადგინოს მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნა 

სპეციფიკური ინფორმაციის გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, თუ ინფორმაცია „არ 

არის არსებითი“.  ამასთან, საწარმო არ არის ვალდებული გამოიყენოს მისი 

სააღრიცხვო პოლიტიკა, როდესაც გამოუყენებლობის შედეგი არაარსებითია (იხ. 

პუნქტი  10.3). 

 
მაგალითები–არაარსებითი მუხლები 

 

მაგ. 13   20X9 წელს, 20X8 წლის ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცებამდე, 

საწარმომ  აღმოაჩინა  ცვეთის ხარჯის გამოთვლაში შეცდომა, 20X8 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. რის შედეგადაც, საწარმოს საანგარიშგებო 

მოგება დაბეგვრამდე 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 
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გაზრდილი იყო 150 ფე-ის ოდენობით და შეადგენდა 652,317 ფე-ს . ხელმძღვანელობამ 

არ გაითვალისწინა შეცდომა. 

სავარაუდოდ, შეცდომა არ არის არსებითი - ნაკლებსავარაუდოა, რომ ამ მასშტაბის 

შეცდომამ გავლენა მოახდინოს მომხმარებლების მიერ ფინანსური ანგარიშგების 

საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.  

მაგ. 14 ფაქტები იგივეა, რაც მე-13 მაგალითის შემთხვევაში. თუმცა, ამ მაგალითში შეცდომა 

აღმოჩენილი იქნა 20X9 წელს, საწარმოს მიერ 20X8 წლის ფინანსური ანგარიშგების 

გამოსაცემად დამტკიცების შემდეგ.  

სავარაუდოდ, წინა პერიოდის შეცდომა არ არის არსებითი - ნაკლებსავარაუდოა, 

რომ წინა პერიოდის ამ მასშტაბის შეცდომამ გავლენა მოახდინოს მომხმარებლების 

მიერ ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებებზე. 

მაგალითები–არსებითი მუხლები 
 

მაგ. 15   20X9 წელს, საწარმოს 20X8 წლის ფინანსური ანგარიშგების გამოცემისთვის 

დამტკიცებამდე, საწარმომ აღმოაჩინა სისტემური შეცდომა 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების გამოთვლაში 

თანამშრომლების საპენსიო სქემასთან მიმართებით. შემდგომი გამოძიებით 

გამოვლინდა, რომ გამოთვლა არასწორად სრულდებოდა მას შემდეგ, რაც  20X0 წელს 

დაიწყო დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა. შეცდომის დაგროვილმა შედეგმა 

გამოიწვია 20X8 წლის მოგების 600,000 ფე-ით ზრდა. საწარმომ 20X7 წლის 31 

დეკემბრისთვის ასახა 950,000 ფე-ის ოდენობის მთლიანი საკუთარი კაპიტალი.  

შეცდომა არსებითია - მან შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მომხმარებლების მიერ 

ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებებზე. 

მაგ. 16  20X9 წელს, საწარმოს 20X8 წლის ფინანსური ანგარიშგების გამოცემისთვის 

დამტკიცებამდე, საწარმოს წინააღმდეგ აღიძრა კოლექტიური სარჩელი. კოლექტიური 

სარჩელის მიზანია კომპენსაციის მიღება მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

პრობლემების გამო, რომელთა მიზეზიც, მოსარჩელეთა მტკიცებით, არის საწარმოს 

ქარხნის მიერ გამოწვეული დაბინძურება. იურისტმა ხელმძღვანელობას მიაწოდა 

ინფორმაცია, რომ სარჩელის წარმატების ალბათობაა 30%. წარმატების შემთხვევაში, 

სასამართლო, სავარაუდოდ, დააკისრებს საწარმოს თემისთვის 1,000,000 ფე-დან 

2,000,000 ფე-მდე ოდენობით კომპენსაციის გადახდას.  

ფინანსური ანგარიშგების პროექტში 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის, საწარმომ კოლექტიური სარჩელი არ აღიარა ვალდებულებად და არც 

ინფორმაცია გაუმჟღავნებია ამის შესახებ. ფინანსური ანგარიშგების პროექტში 

ასახული იყო მოგება 600,000 ფე-ის ოდენობით.  

გამოტოვებული ინფორმაცია არსებითია - მან შესაძლოა გავლენა მოახდინოს 

მომხმარებლების მიერ ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ 

ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე 
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ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი 
 

3.17 ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი მოიცავს:  

(ა)  საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებას;  

(ბ)  ასევე, ან: 

(i) ერთ სრული შემოსავლის ანგარიშგებას, რომელიც მოიცავს პერიოდის 

განმავლობაში აღიარებულ ყველა შემოსავალსა და ხარჯს, მათ შორის მოგებაში 

ან ზარალში (რომელიც სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში წარდგენილ 

შუალედურ ჯამურ თანხას წარმოადგენს) და სხვა სრული შემოსავლის 

შემადგენლობაში აღიარებულ მუხლებს; ან  

(ii) განცალკევებულ მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებას და განცალკევებულ 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებას. თუ საწარმო გადაწყვეტს როგორც მოგებისა 

და ზარალის ანგარიშგების, ასევე სრული შემოსავლის ანგარიშგების წარდგენას, 

მან სრული შემოსავლის ანგარიშგება უნდა დაიწყოს მოგების ან ზარალის 

მუხლებით და ამის შემდეგ ასახოს სხვა სრული შემოსავლის მუხლები.   

(გ)  საანგარიშგებო პერიოდის საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებას;  

(დ) საანგარიშგებო პერიოდის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას; და 

(ე) განმარტებით შენიშვნებს, სადაც მოკლედ განხილულია ყველა მნიშვნელოვანი 

სააღრიცხვო პოლიტიკა და სხვა განმარტებითი ინფორმაცია. 

3.18 იმ შემთხვევაში, თუ იმ პერიოდის საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები, რომელსაც 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს, განპირობებულია მხოლოდ მოგების ან ზარალის 

მიღებით, დივიდენდების გაცემით, წინა პერიოდების შეცდომების გასწორებითა და 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებით, საწარმოს შეუძლია წარადგინოს მხოლოდ 

ერთი ანგარიშგება, კერძოდ, მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგება, სრული შემოსავლის ანგარიშგებისა და საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებების ანგარიშგების ნაცვლად (იხ. პუნქტი 6.4). 

3.19 თუ საწარმოს არ გააჩნია სხვა სრული შემოსავლები ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის პერიოდებში, მას შეუძლია წარადგინოს მხოლოდ მოგებისა და ზარალის 

ანგარიშგება, ან მხოლოდ სრული შემოსავლის ანგარიშგება, სადაც „ბოლო პოზიცია“ 

იქნება „მოგება ან ზარალი“. 

3.20 ვინაიდან 3.14 პუნქტით მოითხოვება ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი 

თითოეული მუხლისათვის წინა პერიოდის შესადარისი თანხების წარმოდგენა, 

ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი გულისხმობს, რომ საწარმომ თითოეული 

სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგება უნდა წარადგინოს სულ მცირე ორი 

საანგარიშგებო პერიოდისთვის მაინც, შესაბამის განმარტებით შენიშვნებთან ერთად. 

3.21 საწარმომ თანაბარი თვალსაჩინოებით უნდა წარადგინოს თითოეული ფინანსური 

ანგარიშგება ფინანსური ანგარიშგების სრულ პაკეტში. 

 
3.22 საწარმოს ცალკეული ფინანსური ანგარიშგებისთვის შეუძლია გამოიყენოს 

წინამდებარე სტანდარტით შემოთავაზებული, ან სხვა სახელწოდებები, თუ ამგვარი 

სახელწოდებები შეცდომაში არ შეიყვანს მომხმარებლებს. 

 
შენიშვნები 

 

მე-4 განყოფილება მოიცავს მოთხოვნებს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

შესახებ; მე-5 განყოფილება - სრული შემოსავლის ანგარიშგებისა და მოგებისა და 

ზარალის ანგარიშგების შესახებ; მე-6 განყოფილება - საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებების ანგარიშგებისა და მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების 
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ანგარიშგების შესახებ;  მე-7 განყოფილება ფულადი ნაკადების ანგარიშგების შესახებ; 

ხოლო მე-8 განყოფილება მოიცავს მოთხოვნებს ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნების შესახებ. 

 

ფინანსური ანგარიშგების იდენტიფიკაცია 
 

3.23 საწარმომ თითოეული ფინანსური ანგარიშგება და თანდართული შენიშვნები 

გარკვევით უნდა დაასათაუროს და გამიჯნოს იმავე დოკუმენტში მოცემული სხვა 

ინფორმაციისაგან. გარდა ამისა, თვალსაჩინოდ უნდა გამოყოს შემდეგი ინფორმაცია და 

გაიმეოროს კიდეც, თუ ამის გაკეთება აუცილებელია წარმოდგენილი ინფორმაციის 

სათანადოდ გასაგებად: 

(ა) ანგარიშვალდებული საწარმოს დასახელება და წინა საანგარიშგებო პერიოდის 

დამთავრების შემდეგ მის სახელწოდებაში მომხდარი ნებისმიერი ცვლილება; 

(ბ)   ფინანსური ანგარიშგება ერთ საწარმოს ეხება, თუ საწარმოთა ჯგუფს; 

(გ) საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრების თარიღი და ფინანსური ანგარიშგებით 

მოცული პერიოდი;  

(დ) წარსადგენი ვალუტა, როგორც ეს განსაზღვრულია 30-ე განყოფილებაში - 

„ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში“; და  

(ე)  ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი თანხების დამრგვალების ხარისხი, თუკი 

რიცხვები დამრგვალებულია. 

 

შენიშვნები 
 

წარსადგენი ვალუტა არის ვალუტა, რომელიც გამოიყენება საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების წარსადგენად. 

საწარმო ხშირად წარადგენს ინფორმაციას წარსადგენი ვალუტის ათას ან მილიონ 

ერთეულში, რათა ფინანსური ანგარიშგება უფრო გასაგები გახდეს. ეს მიდგომა 

მისაღებია, თუ საწარმო ასევე გაამჟღავნებს დამრგვალების შესაბამის ხარისხს და არ 

გამოტოვებს არსებით ინფორმაციას.  

 
 

  მაგალითი –ფინანსური ანგარიშგების იდენტიფიკაცია 

   იხ.  

 XYZ (ყოფილი XY) 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 

დეკემბრისთვის  

3.23(ა)  

3.23(ბ) & (გ) 

   31 დეკემბერი 20X2 31 დეკემბერი 20X1 3.23(გ) 

   ფე’000 ფე’000 3.23(დ) და (ე) 

 …     

 

3.24 საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) საწარმოს მუდმივი ადგილსამყოფელი, მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმა, ქვეყანა, სადაც რეგისტრირებულია და იურიდიული მისამართი (ან მისი 

ფაქტობრივი საქმიანობის ძირითადი ადგილი, თუ იგი განსხვავდება იურიდიული 

მისამართისგან); და  
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(ბ) საწარმოს ოპერაციების ხასიათისა და მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

აღწერა. 

 
 
 
მაგალითი–სხვა განმარტებითი შენიშვნები 

 

მაგ. 17     ამონარიდი A შპს-ს 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან:  
 

შენიშვნა 1  ზოგადი ინფორმაცია 

შპს (კომპანია) არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია, რომელიც 

რეგისტრირებულია Y იურისდიქციაში. მისი იურიდიული მისამართი და 

კომერციული საქმიანობის ძირითადი ადგილია:  

პირველი სართული 

ქოულდ სთრითის 30  

აის სიტი 

AB11 1YZ 

X იურისდიქცია 

შპს-ში შედის კომპანია და მის სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო - B 

შპს. მისი ძირითადი საქმიანობის სფეროებია ნაყინის წარმოება და რეალიზაცია და 

საკუთარ ქარხანაში ტურების ორგანიზება.   

 

ისეთი ინფორმაციის წარდგენა, რომელიც არ მოითხოვება წინამდებარე სტანდარტით  
 

3.25 წინამდებარე სტანდარტი არ ეხება სეგმენტური ინფორმაციის წარდგენას, ერთ აქციაზე 

შემოსავალს, არც შუალედური ფინანსური ანგარიშების წარდგენას მცირე და საშუალო 

საწარმოებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო წარადგენს ამგვარ ინფორმაციას, მან 

უნდა აღწეროს ამ ინფორმაციის მომზადებისა და წარდგენის საფუძველი. 

 
შენიშვნები 
 

საწარმო, რომელიც თავის ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად ამზადებს, არ არის ვალდებული წარადგინოს სეგმენტური 

ინფორმაცია და ასევე არ არის ვალდებული წარადგინოს ერთ აქციაზე შემოსავალი. 

თუმცა, საწარმო, რომელიც აირჩევს სეგმენტური ინფორმაციის ან ერთ აქციაზე 

შემოსავლის წარდგენას, ან ორივე მათგანს, ვალდებულია აღწეროს ამ ინფორმაციის 

მომზადებისა და წარდგენის საფუძველი.   

საწარმოს, რომელიც აირჩევს სეგმენტური ინფორმაციის წარდგენას, შეუძლია 

აირჩიოს სეგმენტური ინფორმაციის მომზადება სრული ფასს სტანდარტების ფასს 

8-ის - „საოპერაციო სეგმენტები“ მოთხოვნების შესაბამისად, მაგრამ ეს 

სავალდებულო არ არის. საწარმოს ასევე შეუძლია მოამზადოს და წარადგინოს 

სეგმენტური ინფორმაცია სხვა საფუძვლის გამოყენებით. საწარმომ, რომელიც 

აირჩევს სეგმენტური ინფორმაციის წარდგენას, უნდა აღწეროს ამ ინფორმაციის 

მომზადებისა და წარდგენის საფუძველი.   
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ასევე, საწარმოს, რომელიც აირჩევს ერთ აქციაზე შემოსავლის წარდგენას, შეუძლია 

აირჩიოს (მაგრამ არ არის ვალდებული) ერთ აქციაზე შემოსავლის გამოთვლა და 

წარდგენა მოახდინოს სრული ფასს სტანდარტების ბასს 33-ის - „შემოსავალი 

აქციაზე“ მოთხოვნების შესაბამისად. საწარმოს ასევე შეუძლია მოამზადოს და 

წარადგინოს ერთ აქციაზე შემოსავლის სხვა საფუძვლის გამოყენებით. საწარმომ, 

რომელიც აირჩევს ერთ აქციაზე შემოსავლის წარდგენას, უნდა აღწეროს ამ 

ინფორმაციის მომზადებისა და წარდგენის საფუძველი.   

არც სრული ფასს სტანდარტები და არც მსს ფასს სტანდარტი არ განსაზღვრავს, თუ 

რომელ საწარმოებს ევალება შუალედური ფინანსური ანგარიშგების გამოცემა, ანდა 

რა სიხშირით და შუალედური პერიოდის დასრულებიდან რამდენად მალე უნდა 

მოხდეს მათი მომზადება. ეს საკითხები სხვა პირების (მაგ. ეროვნული მთავრობის) 

მიერ წყდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შუალედური ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადება და წარდგენა არ არის სავალდებულო იმისათვის, რომ საწარმომ 

დააკმაყოფილოს მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნები.   

3.25 პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს, რომელიც აირჩევს (ანდა რომელსაც ევალება) 

შუალედური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, უფლება აქვს მოამზადოს 

ანგარიში ბასს 34-ის - „შუალედური ფინანსური ანგარიშგება“ ან შუალედური 

ანგარიშგების სხვა საფუძვლის გამოყენებით.  საწარმომ, რომელიც ამზადებს და 

წარადგენს შუალედურ ფინანსური ანგარიშგებას, უნდა აღწეროს ამ ინფორმაციის 

მომზადებისა და წარდგენის საფუძველი. 

 
მაგალითები–ერთ აქციაზე შემოსავალი 

 

მაგ. 18     საწარმო, რომელიც ამტკიცებს, რომ აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტს, ირჩევს ერთ 

აქციაზე შემოსავლის წარდგენას ბასს 33-ის - „შემოსავალი აქციაზე“, შესაბამისად. 

საწარმო ამჟღავნებს ამ ფაქტს და ადეკვატურად აღწერს ერთ აქციაზე შემოსავლის 

მომზადებისა და წარდგენის საფუძველს წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში.     

საწარმო აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტის 3.25 პუნქტის მოთხოვნებს. 

მაგ. 19     საწარმო, რომელიც ამტკიცებს, რომ აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტს, წარადგენს 

ერთ აქციაზე შემოსავალს ბასს 33-ის - „შემოსავალი აქციაზე“, შესაბამისად. თუმცა, 

ბასს 33-ის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ, საწარმო არ წარადგენს გაზავებულ 

შემოსავალს ერთ აქციაზე. საწარმო თავის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ამჟღავნებს იმ ფაქტს, რომ ის წარადგენს საბაზისო შემოსავალს ერთ აქციაზე და 

აღწერს ერთ აქციაზე საბაზისო შემოსავლის მომზადებისა და წარდგენის 

საფუძველს.      

საწარმო აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტის 3.25 პუნქტის მოთხოვნებს. 

მაგ. 20     საწარმო, რომელსაც სურს, რომ დააკმაყოფილოს მსს ფასს სტანდარტი, წარადგენს 

ერთ აქციაზე შემოსავალს ბასს 33-ის - „შემოსავალი აქციაზე“, შესაბამისად. თუმცა, 

საწარმო არ ამჟღავნებს ამ ფაქტს თავის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში. ამასთან, 

იგი არ აღწერს ერთ აქციაზე შემოსავლის მომზადებისა და წარდგენის საფუძველს.    

ამ შემთხვევაში, საწარმო არ აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტის 3.25 პუნქტის 

მოთხოვნებს. ერთ აქციაზე შემოსავლის მომზადებისა და წარდგენის საფუძვლის 

გამჟღავნება სავალდებულოა. შესაბამისად, საწარმომ არ უნდა განაცხადოს, რომ ის 

აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტს.  

მაგ. 21     საწარმო, რომელსაც სურს, რომ დააკმაყოფილოს მსს ფასს სტანდარტი, წარადგენს 

აქციაზე შემოსავალს თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში. იგი გამოითვლის ერთ აქციაზე 

შემოსავალს „შენარჩუნებული მოგების“ გაყოფით ჩვეულებრივი აქციების 
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გამოშვებულ რაოდენობაზე საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის. საწარმო 

გამოითვლის „შენარჩუნებულ მოგებას“ პერიოდის წმინდა მოგებიდან იმ 

კონკრეტული მუხლების ამოღებით, რომლებსაც არ მიიჩნევს საწარმოს მომავალი 

შენარჩუნებული მოგების მიმანიშნებლად. საწარმო თავის წლიურ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ამჟღავნებს იმ ფაქტს, რომ იგი წარადგენს ერთ აქციაზე შემოსავალს 

და სრულად აღწერს ერთ აქციაზე შემოსავლის მომზადებისა და წარდგენის 

საფუძველს, მათ შორის იმას, თუ როგორ გამოითვალა შენარჩუნებული მოგება.    

ამ შემთხვევაში, საწარმო აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტის 3.25 პუნქტის 

მოთხოვნებს. 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის შეფასების 

პროცესში. შესაბამისად, 8.6  პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმ 

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.  

გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ. 

მე-3 განყოფილებაში ამის მაგალითია 3.9 პუნქტი, რომელიც მოითხოვს, რომ განმარტებით 

შენიშვნებში აიხსნას „არსებითი განუსაზღვრელობები, რაც საფუძვლიან ეჭვს ბადებს საწარმოს 

უნარზე, საქმიანობა განაგრძოს, როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ“.  

მე-3 განყოფილებაში მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით ხშირ შემთხვევაში წარმოიშობა 

მცირე სირთულე. თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა, მაგალითად 

არსებითობის შეფასება და საწარმოს უნარის შეფასება, საქმიანობა განაგრძოს, როგორც 

ფუნქციონირებადმა საწარმომ. 

 

არსებითობის შეფასება 

 

ინფორმაცია არსებითია, თუ მისი გამოტოვება ან დამახინჯება ინდივიდუალურად, ან 

ერთობლივად, გავლენას მოახდენს მომხმარებლის მიერ ფინანსური ანგარიშგების 

საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. საწარმო ვალდებული არ არის 

წარადგინოს მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნა სპეციფიკური ინფორმაციის გამჟღავნებასთან 

დაკავშირებით, თუ ინფორმაცია არ არის არსებითი.  ამასთან, საწარმო სააღრიცხვო 

პოლიტიკის გამოყენება არ არის სავალდებულო, როდესაც გამოუყენებლობის შედეგი 

არაარსებითია. არსებითობის შეფასება კეთდება იმ დაშვებით, რომ ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებს გააჩნიათ ბიზნესის, ეკონომიკური საქმიანობისა და ბუღალტრული 

აღრიცხვის შესაბამისი ცოდნა და ინფორმაციის გულდასმით შესწავლის სურვილი. 

ინფორმაციის არსებითობა დამოკიდებულია გამოტოვებული ან არასწორად წარმოდგენილი 

მუხლის, ან შეცდომის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა ხდებოდეს 

კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით. მუხლის სიდიდე ან ხასიათი, ან ორივე 

ერთად არსებითობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორია. 

2017 წლის სექტემბერში საბჭომ გამოსცა პრაქტიკის განაცხადი 2 – “მსჯელობები არსებითობის 

დადგენისას“. საბჭომ განიხილა უნდა ვრცელდებოდეს თუ არა პრაქტიკის განაცხადი იმ 

საწარმოებზე, რომლებიც იყენებენ მსს ფასს სტანდარტს. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ 

მსს ფასს სტანდარტი დამოუკიდებელ სააღრიცხვო საფუძველს წარმოადგენს, რომელიც არ 

ეხება ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლების პირველადი მომხმარებლების 
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ცნებას და არ მოიცავს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში ბოლო პერიოდში შესულ 

ცვლილებებს, საბჭომ გადაწყვიტა, რომ პრაქტიკის განაცხადი არ არის განკუთვნილი იმ 

საწარმოებისთვის, რომლებიც იყენებენ მსს ფასს სტანდარტს. მსს ფასს სტანდარტი უშვებს, 

მაგრამ არ მოითხოვს, რომ საწარმომ მითითებად გამოიყენოს ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსია. შესაბამისად, საწარმოს უფლება აქვს ისევე გამოიყენოს მითითებად პრაქტიკის 

განაცხადი, როგორც იყენებს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნებს და 

მითითებებს სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებისა და გამოყენების დროს ისეთ საკითხებთან 

დაკავშირებით, როდესაც მსს ფასს სტანდარტი არ განსაზღვრავს სპეციფიკურ ოპერაციას, სხვა 

მოვლენას ან მდგომარეობას. 

 

საწარმოს ფუნქციონირებადობის  შეფასება 

 

როგორც ეს მოცემულია 3.8 და 3.9 პუნქტებში, ფინანსური ანგარიშგების მომზადების 

პროცესში საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა შეაფასოს, აქვს თუ არა საწარმოს საქმიანობის 

გაგრძელების უნარი, როგორც ფუნქციონირებად საწარმოს. ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძვლის გამოყენება იმ შემთხვევაშიც 

შეიძლება, როდესაც საწარმო განიცდის ფინანსურ სირთულეს. საწარმო მიიჩნევა 

ფუნქციონირებად საწარმოდ, თუ მის ხელმძღვანელობას განზრახული არა აქვს საწარმოს 

ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა და არც იძულებული არ არის, ასე რომ მოიქცეს. 

როდესაც საწარმო ფინანსურ სირთულეს განიცდის, რთულია იმის შეფასება რჩება თუ არა იგი 

ფუნქციონირებად საწარმოდ. საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვალისწინოს 

ფაქტორების ფართო სპექტრი, მათ შორის მომგებიანობა მომავალში, ლიკვიდურობა, 

შეთანხმებები და სხვ.     

როდესაც შეფასდება, რომ საწარმო არ არის ფუნქციონირებადი საწარმო (მაგალითად მის 

ხელმძღვანელობას განზრახული აქვს საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა და ან 

იძულებულია, ასე რომ მოიქცეს), ფინანსური ანგარიშგების მომზადება არ ხდება 

ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე. როდესაც საწარმოს საქმიანობის 

გაგრძელების უნარი ფუნქციონირებად საწარმოდ ეჭვქვეშ დგება (თუმცა საწარმო ფინანსურ 

ანგარიშგებას ამზადებს ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე), მან უნდა 

გაამჟღავნოს ინფორმაცია აღნიშნული განუსაზღვრელობების შესახებ.   
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისას  ძირითადი განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. 

ბასს 1 ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა) და მსს ფასს სტანდარტს შორის (იხ. მე-3 

განყოფილება „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“) მდგომარეობს იმაში, რომ მსს ფასს 

სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივი ენით ვიდრე ფასს სტანდარტების სრული ვერსია.  
 

ბასს 1 და მსს ფასს სტანდარტის მე-3 განყოფილება ეყრდნობა ერთი და იგივე პრინციპებს 

ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენად. თუმცა, რადგან მსს ფასს სტანდარტი უფრო მარტივი 

ენით არის შედგენილი და მოიცავს ბევრად ნაკლებ მითითებას პრინციპების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით, პრაქტიკაში შესაძლოა წამოიჭრას განსხვავება ბასს-1-სა და მე-3 განყოფილებას 

შორის. მე-3 განყოფილება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის მხოლოდ ზოგად საკითხებს 

მოიცავს. ბასს-1-ით განსაზღვრული სხვა საკითხები მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის მე-4 - 

მე-6 და მე-8 განყოფილებებში. 

მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას, იმ შემთხვევაში, თუ იმ პერიოდის საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებები, რომელსაც ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს, განპირობებულია მხოლოდ (1) 

მოგების ან ზარალის მიღებით, (2) დივიდენდების გაცემით, (3) წინა პერიოდების შეცდომების 

გასწორებითა და (4) სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებით, საწარმოს შეუძლია წარადგინოს 

მხოლოდ ერთი ანგარიშგება, კერძოდ, მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგება, ნაცვლად სრული შემოსავლის ანგარიშგებისა და საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებების ანგარიშგებისა. ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ეს გამარტივებული ფორმა 

არ არის ხელმისაწვდომი იმ საწარმოებისთვის, რომლებიც ანგარიშგებას ამზადებენ ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენებით. 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენებისას ხელმძღვანელობა ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ასახავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას წინა პერიოდის დაწყების 

თარიღის მდგომარეობით, როდესაც ის სააღრიცხვო პოლიტიკას იყენებს რეტროსპექტულად, 

ან ფინანსური ანგარიშგების მუხლებს გადაიანგარიშებს რეტროსპექტულად, ან როდესაც 

საწარმო ცვლის ფინანსური ანგარიშგების მუხლების კლასიფიკაციას (იხ. ბას1 პუნქტი 10(ვ)). 

მსს ფასს სტანდარტს არ აქვს მსგავსი მოთხოვნა (ანუ ამ გარემოებებში, საწარმო არ არის 

ვალდებული წარადგინოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შესადარისი პერიოდის 

დაწყების თარიღის მდგომარეობით). 

ზოგიერთი საწარმო, რომელიც თავის ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსიის შესაბამისად ამზადებს, ვალდებულია მოამზადოს სეგმენტური ინფორმაცია ფასს 8-ის 

- „საოპერაციო სეგმენტები“ შესაბამისად. მსს ფასს სტანდარტი არ მოითხოვს სეგმენტური 

ინფორმაციის წარდგენას ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

ასევე, ზოგიერთი საწარმო, თავის ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსიის შესაბამისად ამზადებს, წარადგენს ერთ აქციაზე შემოსავალს ბასს 33-ის - 

„შემოსავალი აქციაზე“ შესაბამისად. მსს ფასს სტანდარტი არ მოითხოვს ერთ აქციაზე 

შემოსავლის წარდგენას ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

საწარმო, რომელიც აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტს და აირჩევს სეგმენტური ინფორმაციის 

ან ერთ აქციაზე შემოსავლის, ან ორივე მათგანის წარდგენას, ვალდებულია აღწეროს ამ 

ინფორმაციის მომზადებისა და წარდგენის საფუძველი. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ფინანსურ ანგარიშგებაში ინფორმაციის წარდგენის მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით.   

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   
 

კითხვა 1 

სამართლიანი წარდგენა მოითხოვს სამეურნეო ოპერაციების, სხვა მოვლენებისა და 

გარემოებების კეთილსინდისიერად ასახვას აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და 

ხარჯების განმარტებებისა და აღიარების კრიტერიუმების შესაბამისად, რომლებიც 

განსაზღვრულია მე-2 განყოფილებაში.  

მსს ფასს სტანდარტის თანახმად, იგულისხმება, რომ სამართლიანი წარდგენა მიიღწევა: 

 (ა) მსს ფასს სტანდარტის დაკმაყოფილებით საჯარო ანგარიშვალდებულების მქონე 

საწარმოს მიერ. 

 (ბ) მსს ფასს სტანდარტის დაკმაყოფილებით და, აუცილებლობის შემთხვევაში, 

დამატებითი განმარტებებით, საჯარო ანგარიშვალდებულების მქონე საწარმოს მიერ. 

 (გ) მსს ფასს სტანდარტის დაკმაყოფილებით საწარმოს მიერ, რომელსაც არ აქვს საჯარო 

ანგარიშვალდებულება. 

 (დ) მსს ფასს სტანდარტის დაკმაყოფილებით და, აუცილებლობის შემთხვევაში, 

დამატებითი განმარტებებით, საწარმოს მიერ, რომელსაც არ აქვს საჯარო 

ანგარიშვალდებულება. 

კითხვა 2 

ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ სიტუაციაში შეუძლია საწარმოს, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო 

ანგარიშვალდებულება, განაცხადოს, რომ მისი ფინანსური ანგარიშგება აკმაყოფილებს მსს ფასს 

სტანდარტს? 

 (ა) საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი საზოგადოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (GAAP) შესაბამისად, რომლებიც შეესაბამება 

მსს ფასს სტანდარტს. 

 (ბ) საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი GAAP-ის შესაბამისად, 

რომელიც, დასახელების გარდა, ზუსტად ემთხვევა მსს ფასს სტანდარტს. 

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

 (დ) ორივე შემთხვევაში (ბ) და (გ) პასუხები. 
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კითხვა 3 

საწარმომ, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, უნდა გააკეთოს აშკარა და 

უპირობო განაცხადი მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ: 

 (ა) თუ საწარმო აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტის ყველა მოთხოვნას. 

 (ბ) თუ საწარმო აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების უმრავლესობას. 

 (გ) თუ საწარმო აკმაყოფილებს ეროვნულ GAAP-ს, რომელიც მსს ფასს სტანდარტს 

ეყრდნობა და აქვს ზოგიერთი სპეციფიკური სხვაობა. 

 (დ) თუ საწარმო ეყრდნობა ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას. 

კითხვა 4 

ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ სიტუაციაში არ არის საწარმო ფუნქციონირებადი საწარმო? 

   (ა) ხელმძღვანელობას განზრახული აქვს საწარმოს ლიკვიდაცია. 

   (ბ) ხელმძღვანელობას განზრახული აქვს საწარმოს საქმიანობის შეწყვეტა. 

   (გ) ხელმძღვანელობა იძულებულია შეწყვიტოს საწარმოს ოპერაციები. 

   (დ) ყველა პასუხი სწორია. 

კითხვა 5 

ფინანსური ანგარიშგების მუხლების კლასიფიკაციის შეცვლისას: 

 (ა) საწარმომ უნდა მოახდინოს შესადარისი თანხების რეკლასიფიკაცია. 

 (ბ) საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს მოახდინოს თუ არა შესადარისი თანხების 

რეკლასიფიკაცია. 

 (გ) უნდა მოახდინოს შესადარისი თანხების რეკლასიფიკაცია, თუ ამის გაკეთება 

შეუძლებელი არ არის. 

კითხვა 6 

განსხვავებული შინაარსის, ან ფუნქციის მქონე მუხლები: 

 (ა) ყოველთვის განცალკევებით უნდა იქნეს წარდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 (ბ) არ უნდა იქნეს განცალკევებით წარდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში (ანუ უნდა 

მოხდეს მათი აგრეგირება ფინანსურ ანგარიშგებაში). 

 (გ) განცალკევებით უნდა იქნეს წარდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში თუ აღნიშნული 

მუხლები არსებითია. 

კითხვა 7 

არსებითობა დამოკიდებულია:   

 (ა) გამოტოვებული ან არასწორად წარმოდგენილი მუხლის, ან შეცდომის ხასიათზე. 

 (ბ) გამოტოვებული ან არასწორად წარმოდგენილი მუხლის, ან შეცდომის სიდიდეზე 

 (გ) გამოტოვებული ან არასწორად წარმოდგენილი მუხლის, ან შეცდომის სიდიდესა და 

ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა ხდებოდეს კონკრეტული გარემოებების 

გათვალისწინებით 

 



მოდული 3—ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs®  სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-04) 

  32 

კითხვა 8 

იმ შემთხვევაში, თუ იმ პერიოდის საკუთარი კაპიტალის ცვლილებები, რომელსაც ფინანსური 

ანგარიშგება მოიცავს, განპირობებულია მხოლოდ მოგების ან ზარალის მიღებით, 

დივიდენდების გაცემით, წინა პერიოდების შეცდომების გასწორებითა და სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილებით:  

 (ა) საწარმო წარადგენს მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებას, მაგრამ არ წარადგენს 

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებას. 

 (ბ) საწარმო წარადგენს სრული შემოსავლის ანგარიშგებას, მაგრამ არ წარადგენს 

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებას. 

 (გ) საწარმო წარადგენს მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებას და საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებების ანგარიშგებას. 

 (დ) საწარმო წარადგენს სრული შემოსავლის ანგარიშგებას და საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებების ანგარიშგებას. 

 (ე) საწარმო წარადგენს მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების მხოლოდ 

ერთ ანგარიშგებას. 

 (ვ) საწარმოს შეუძლია წარადგინოს (გ), (დ) და (ე) პასუხებში ჩამოთვლილი 

ანგარიშგებები. 

კითხვა 9  

თუ მსს ფასს სტანდარტით სხვა რამ არ მოითხოვება, ან ნებადართული არ არის, საწარმომ უნდა 

გაამჟღავნოს შესადარისი ინფორმაცია: 

 (ა) გასული შესადარისი პერიოდისთვის ანგარიშგებაში წარდგენილი ყველა რიცხობრივი 

მონაცემის მიხედვით. 

 (ბ) გასული შესადარისი პერიოდისთვის ანგარიშგებაში წარდგენილი ყველა 

რიცხობრივი მონაცემის მიხედვით, ასევე ყველა თხრობითი და აღწერილობითი 

ინფორმაციისთვის 

 (გ) გასული შესადარისი პერიოდისთვის ანგარიშგებაში წარდგენილი ყველა 

რიცხობრივი მონაცემის მიხედვით, ასევე, თუ ამის გაკეთება აუცილებელია 

მიმდინარე პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების გასაგებად, ყველა თხრობითი და 

აღწერილობითი ინფორმაციისთვის. 

 (დ) წინა ორი შესადარისი პერიოდისთვის ანგარიშგებაში წარდგენილი ყველა 

რიცხობრივი მონაცემის მიხედვით. 

კითხვა 10 

საწარმომ: 

 (ა) ფულადი ნაკადების ანგარიშგება უფრო თვალსაჩინოდ უნდა წარადგინოს, ვიდრე 

სხვა ანგარიშგებები. 

 (ბ) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება უფრო თვალსაჩინოდ უნდა წარადგინოს, 

ვიდრე სხვა ანგარიშგებები.  

 (გ) სრული შემოსავლის ანგარიშგება უფრო თვალსაჩინოდ უნდა წარადგინოს, ვიდრე 

სხვა ანგარიშგებები. 

 (დ) თითოეული ფინანსური ანგარიშგება თანაბრად თვალსაჩინოდ უნდა წარადგინოს. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (დ) იხ. პუნქტი 3.2 

კითხვა 2 (დ) იხ. პუნქტები 3.3, 1.5 და 3.2 

კითხვა 3 (ა) იხ. პუნქტები 3.3, 1.5 და 3.2 

კითხვა 4 (დ) იხ. პუნქტი 3.8 

კითხვა 5 (გ) იხ. პუნქტები 3.11 და 3.12 

კითხვა 6 (გ) იხ. პუნქტი 3.15 

კითხვა 7 (გ) იხ. პუნქტი 3.16 

კითხვა 8 (ვ) იხ. პუნქტები 3.17 - 3.19 

კითხვა 9 (გ) იხ. პუნქტი 3.14   

კითხვა 10 (დ) იხ. პუნქტი 3.21 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის გათვალისწინებით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

მოთხოვნების ცოდნა და ამოხსენით ქვემოთ მოცემული სიტუაციური მაგალითები.   

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 

 

G მსს (მცირე და საშუალო საწარმო) არის B მსს-ს სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი 

საწარმო. 

 

20X9 წელს, A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მაკონტროლებელი წილი. მშობელი საწარმოს 

საანგარიშგებო პერიოდთან შესაბამისობის მიზნით B საწარმომ და G საწარმომ მაშინვე 

შეცვალეს საანგარიშგებო პერიოდების ბოლო - ნოემბრის ბოლო დღე - დეკემბრის ბოლო 

დღით. ასევე, B მსს-მ და G მსს-მ შეიცვალეს დასახელებები შესაბამისად AA მსს-ით და AAA 

მსს-ით. 

 

საწარმოები ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებენ მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

 

სამივე საწარმო საქმიანობს A იურისდიქციაში. A იურისდიქციის ფულადი ერთეულია 

საწარმოების სამუშაო ვალუტა და წარსადგენი ვალუტა. 

 

მოამზადეთ ამონარიდი AA მსს-ს 20X9 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან აღნიშნულ 

მოვლენებთან დაკავშირებით.  
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სიტუაციური მაგალითის პასუხი  

 

AA მსს (ყოფილი B მსს)   
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  
20X9 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 13-თვიანი პერიოდისთვის  

 

შენიშვნა 1.  ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო  

პოლიტიკა 
 

მომზადების საფუძველი 

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება არის მომზადებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოცემული მსს ფასს 

სტანდარტის გამოყენებით. თანხები ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილია A იურისდიქციის 

ფულად ერთეულებში (ფე). 
 

დასახელების შეცვლა 

20X9 წელს, ჯგუფი დაექვემდებარა A მსს-ს კონტროლს. დასახელებების ახალ მშობელ 

საწარმოსთან თანხვედრის მიზნით კომპანიისა და მის სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი 

საწარმოს - G მსს-ს დასახელებები შეიცვალა შესაბამისად AA მსს-ით და AAA მსს-ით. 
 

საანგარიშგებო პერიოდი 

20X9 წელს ჯგუფი დაექვემდებარა A მსს-ს კონტროლს. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

მშობელ საწარმოსთან თანხვედრის მიზნით, შეიცვალა კომპანიის საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლო - ნოემბრის ბოლო დღე, დეკემბრის ბოლო დღით. კომპანიის სრულ საკუთრებაში მყოფი 

შვილობილი საწარმოს AAA მსს-ს (ყოფილი G მსს) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო - ნოემბრის 

ბოლო დღე, ასევე შეიცვალა დეკემბრის ბოლო დღით.  

შესაბამისად, კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება, კონსოლიდირებული 

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება, კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგება და შესაბამისი განმარტებითი შენიშვნები ასახავს 20X9 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებულ 13-თვიან პერიოდს. 

შესადარისი ციფრები ასახავს 20X8 წლის 30 ნოემბრით დასრულებულ 12-თვიან პერიოდს. 

ამიტომ ციფრები არ არის სრულად თავსებადი. 
 

კონსოლიდაციის საფუძველი 

ჯგუფში შედის AA მსს (ყოფილი B მსს) და მის სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო 

AAA მსს (ყოფილი G მსს). წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია, როგორც ერთი ეკონომიკური ერთეულის ანგარიშგება. ყველა შიდაჯგუფური 

ოპერაციის შედეგები გამორიცხულია. 

 


