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შინაარსი

ტექსტში მოცემულ მითითებებში შესატანი შესწორებები
ცალკეული სტანდარტების შესწორებები
შესწორებები ანოტირებული გამოცემული ფასს®სტანდარტების (2018), გამოცემული ფასს®სტანდარტების (2018),
ანოტირებული მოთხოვნილი ფასს®სტანდარტებისა (2018) და მოთხოვნილი ფასს®სტანდარტებისთვის (2018)
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ტექსტში მოცემულ მითითებებში შესატანი შესწორებები
ქვემოთ განხილულია ისეთი რედაქციული ხასიათის შესწორებები, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო ცალკეულ სტანდარტში მისი
გამოცემისას. გარდა იმისა, რომ შესწორებები უნდა შევიდეს ცალკეულ სტანდარტში, შესწორებების შეტანა შესაძლოა აუცილებელი იყოს ანოტირებულ
გამოცემულ ფასს®სტანდარტებში (2018) (ანოტირებული წითელი წიგნი; ‘BV-ARB’), გამოცემულ ფასს®სტანდარტებში (2018) (წითელი წიგნი; ‘BV-RB’),
ანოტირებულ მოთხოვნილ ფასს®სტანდარტებსა (2018) (ანოტირებული ლურჯი წიგნი; ‘BV-ABB’) და მოთხოვნილ ფასს®სტანდარტებში (2018) (ლურჯი
წიგნი; ‘BV-BB’)
სვეტში ‘თავდაპირველი დოკუმენტი და მითითება’ მოცემულია იმ გამოცემის სახელწოდებები, სადაც არასწორად არის მითითებული, სად უნდა შევიდეს
შესაბამისი დოკუმენტით გამოწვეული ცვლილება. დასამატებელი ან შესაცვლელი ტექსტი წითელი შრიფტით არის გამოყოფილი, ხოლო განმარტებითი
ინფორმაცია მოცემულია ფრჩხილებში.



ფასს 16 იჯარა
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების კლასიფიკაცია და შეფასება

თავდაპირველი დოკუმენტი
და მითითება

სხვა პუბლიკაციები,
რომლებზეც გავლენას
ახდენს შესწორება

ინსტრუქცია

ტექსტი შესწორების შემდეგ

BV-ARB გვ. A1601

„ხოლო ფასს 16“ შემდეგ დაემატება
„იჯარა“

7 … ხოლო ფასს 16 „იჯარა“ _ მესაკუთრის
მიერ დაკავებულ ქონებას, რომელსაც მოიჯარე
ფლობს აქტივის გამოყენების უფლების სახით
…

ფასს 16 იჯარა
სტანდარტის ბროშურა
გვ.73

BV-RB გვ. A1419

„დ“ დანართი — ბასს 40-ის _
„საინვესტიციო ქონება“ _
შესწორებები, მე-7 პუნქტი

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების კლასიფიკაცია და შეფასება
სტანდარტის ბროშურა
გვ. 22
პუნქტი მგ19ბ
[ეს არის ფასს 2-ის
შესწორება]

BV-ARB გვ. B77
BV-RB გვ. B73
BV-ABB გვ. B79
BV-BB გვ. B73

პირველ წინადადებაში, „გვიჩვენებს…
პუნქტების მოთხოვნების გამოყენებას“
სიტყვა „პუნქტების“ შეიცვლება
სიტყვით „პუნქტის“.

მგ 19ბ. …„გვიჩვენებს ფასს 2-ის ბ44ა პუნქტის
მოთხოვნების გამოყენებას“…
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ცალკეული სტანდარტების შესწორებები
შემდეგი რედაქციული ხასიათის შესწორებები შეტანილია ქვემოთ ჩამოთვლილ ცალკეულ გამოცემებში. ამ შესწორებების შეტანა შესაძლოა აუცილებელი
იყოს ანოტირებულ გამოცემულ ფასს®სტანდარტებში 2018 (ანოტირებული წითელი წიგნი; ‘BV-ARB’), გამოცემულ ფასს®სტანდარტებში 2018 (წითელი
წიგნი; ‘BV-RB’), ანოტირებულ მოთხოვნილ ფასს®სტანდარტებში 2018 (ანოტირებული ლურჯი წიგნი; ‘BV-ABB’) და მოთხოვნილ ფასს®სტანდარტებში 2018
(ლურჯი წიგნი; ‘BV-BB’).
სვეტში ‘თავდაპირველი დოკუმენტი და მითითება’ მითითებულია გამოცემა, სადაც შეცდომა პირველად იყო დაშვებული. დასამატებელი ან შესაცვლელი
ტექსტი წითელი შრიფტით არის გამოყოფილი, ხოლო განმარტებითი ინფორმაცია მოცემულია ფრჩხილებში.
 ფასს 9 ფინანსური ინსტრუმენტები
 ფასს 13 რეალური ღირებულების შეფასება
 ფასს-ის პრაქტიკული დებულება 2 არსებითობის საკითხის განსჯა
თავდაპირველი
დოკუმენტი და
მითითება

სხვა პუბლიკაციები,
რომლებზეც გავლენას ახდენს
შესწორება

ინსტრუქცია

ტექსტი შესწორების შემდეგ

პუნქტის პირველი წინადადება
შეცვალეთ შემდეგნაირად:

გ44. პუნქტები 103გ, 103დ, 103ვ, 103ლ, 104 და 108გ
იცვლება შემდეგი სახით, პუნქტები 103ა, 103ბ,
103თ–103კ, 103მ–103ჟ, 103ტ, 105–107ა და

ფასს 9 ფინანსური ინსტრუმენტები
სტანდარტის ბროშურა
გვ. 220
პუნქტი გ44
[ამ ცვლილების შედეგად
გაუქმდა ბასს 39-ის 103ა
პუნქტი]

BV-ARB გვ. A1568
BV-RB გვ. A1387
BV-ABB გვ. A1490
BV-BB გვ. A1309

‘პუნქტები 103გ, 103დ, 103ვ,
103ლ, 104 და 108გ იცვლება
შემდეგი სახით, პუნქტები 103ა,
103ბ, 103თ–103კ, 103მ–103ჟ,
103ტ, 105–107ა და 108ე–108ვ
გაუქმდა და დაემატა 103ფ
პუნქტი:
103ა

108ე–108ვ გაუქმდა და დაემატა 103ფ პუნქტი:
103ა [გაუქმებულია] …

[გაუქმებულია]’.

[გ44 პუნქტის დანარჩენი ნაწილი
უცვლელი დარჩა.]

დასკვნის საფუძვლების
ბროშურა
გვ. 52
პუნქტი დსა4.100

BV-ARB გვ. C485
BV-RB გვ. C478
BV-ABB გვ. C573

‘4.3.8(დ)’ შეცვალეთ ასე:‘ბ4.3.8(დ)’

დსა4.100 … ბ4.3.8(დ) პუნქტში აღნიშნულია, რომ
ჩართული უცხოური ვალუტის წარმოებული
მჭიდროდ არის დაკავშირებული ძირითად
ხელშეკრულებასთან …
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BV-BB გვ. C566
ფასს 13 რეალური ღირებულების შეფასება

დასკვნის საფუძვლების

BV-ARB გვ. C955

‘დს101–დს103’ შეცვალეთ:

ბროშურა გვ. 11
პუნქტი დს26(ა)

BV-RB გვ. C937

‘დს101–დსა103’

BV-ABB გვ. C1025
BV-BB გვ. C1011

დს26(ა) … არ შეიძლება ნაკლები იყოს მოთხოვნილი
თანხის დღევანდელ ღირებულებაზე (იხ.
პუნქტები დს101–დსა103) და გადაწყვიტა
ტერმინის ‘რეალური ღირებულება’
შენარჩუნება …

ფასს-ის პრაქტიკული დებულება 2 არსებითობის საკითხის განსჯა
ბროშურა, გვ. 7

BV-ARB გვ. B875

‘ბასს 8-ის’ შემდეგ დაამატეთ:

სქოლიო 8

BV-RB გვ. B846

‘სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლი-

BV-ABB გვ. B809

ლებები სააღრიცხვო შეფასებებში
და შეცდომები’

8

იხ. ბასს 8-ის _ ‘სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები’ _ მე-8
პუნქტი

BV-BB გვ. B788
ბროშურა, გვ. 27
პუნქტი 73

BV-ARB გვ. B895

‘ბასს 8-ის’ შემდეგ დაამატეთ:

BV-RB გვ. B866

‘სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლი-

BV-ABB გვ. B830

ლებები სააღრიცხვო შეფასებებში
და შეცდომები’

73 … იმის დასადგენად, როგორ უნდა გასწორდეს
შეცდომა, საწარმომ უნდა იხელმძღვანელოს ბასს 8ით _ ‘სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები’.

BV-BB გვ. B808
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შესწორებები ანოტირებული გამოცემული ფასს® სტანდარტების (2018), გამოცემული ფასს® სტანდარტების (2018), ანოტირებული
მოთხოვნილი ფასს® სტანდარტებისა (2018) და მოთხოვნილი ფასს® სტანდარტებისთვის (2018)
შემდეგი რედაქციული ხასიათის შესწორებები ეხება იმ შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული იყო ანოტირებული გამოცემული ფასს®სტანდარტების (2018)
(ანოტირებული წითელი წიგნი; ‘BV-ARB’), გამოცემული ფასს®სტანდარტების (2018) (წითელი წიგნი; ‘BV-RB’), ანოტირებული მოთხოვნილი
ფასს®სტანდარტების (2018) (ანოტირებული ლურჯი წიგნი; ‘BV-ABB’) და მოთხოვნილი ფასს®სტანდარტების (2018) (ლურჯი წიგნი; ‘BV-BB’) გამოცემისას.
თავდაპირველი ცალკეული პუბლიკაცია (პირველწყარო) არ შეიცავს ამ შეცდომებს და, მაშასადამე, ეს შესწორებები მათ არ ეხება.
სვეტში ‘თავდაპირველი დოკუმენტი და მითითება’ მითითებულია გამოცემა, სადაც შეცდომა პირველად იყო დაშვებული. დასამატებელი ან შესაცვლელი
ტექსტი წითელი შრიფტით არის გამოყოფილი.

•

ფასს 1 ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების პირველად გამოყენება

თავდაპირველი
დოკუმენტი და
მითითება

სხვა პუბლიკაციები,
რომლებზეც გავლენას
ახდენს შესწორება

ინსტრუქცია

ტექსტი შესწორების შემდეგ

ფასს 1 ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების პირველად გამოყენება
BV-ABB გვ. A76
პუნქტი ბ5

—

გააუქმეთ შემდეგი ტექსტი: ‘[ჰეჯირების
აღრიცხვის კრიტერიუმების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ფასს 9-ის
6.4.1, ბ6.4.1−ბ6.4.19 და ფასს 9-ის დასკვნის
საფუძვლის დს6.230−დს6.271 პუნქტებს]’

ბ5 … ვიდრე სავალუტო რისკი). თუმცა, თუ
საწარმოს …

Page 6 of 6

