
 

 

 

 

 

 

 

ფასს 9-ის –  „ფინანსური ინსტრუმენტები“ –  გამოყენება  
ფასს 4-თან –  „სადაზღვევო ხელშეკრულებები“ –  ერთად 

 

 

(ფასს  4-ის შესწორებები)
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ფასს  4-ის  –   „სადაზღვევო ხელშეკრულებები“  –   
შესწორებები 

 
 
მე-3 პუნქტი შეიცვალა. ახალი ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან, ხოლო გაუქმებული ტექსტი –  
გადახაზულია. 

 

მოქმედების სფერო 

            … 

3. წინამდებარე სტანდარტი არ ეხება მზღვეველის ბუღალტრული აღრიცხვის სხვა ასპექტებს, რო-
გორიცაა მზღვეველების მფლობელობაში მყოფი ფინანსური აქტივებისა და მზღვეველების მიერ 
გამოშვებული ფინანსური ვალდებულებების ბუღალტრული აღრიცხვა (იხ. ბასს 32 –  
,,ფინანსური ინსტრუმენტები: წარდგენა“,  ფასს 7  და ფასს 9 -,,ფინანსური ინსტრუმენტები“), 
გარდა იმისა, რაც აღწერილია შემდეგ ქვეპუნქტებში: 

ა) 20ა პუნქტის თანახმად, მზღვეველებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ გარკვეულ კრიტე-
რიუმებს, ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების  გამოყენების უფლება  
აქვთ; 

ბ) 35ბ პუნქტის შესაბამისად, მზღვეველებს გარკვეულ ფინანსურ აქტივებთან მიმართებით 
გადაფარვის მიდგომის გამოყენების უფლებას აქვთ; 

გ) რაზედაც საუბარია 45-ე პუნქტშის მიხედვით, მზღვეველებს გარკვეულ გარემოებებში 
ზოგიერთი ან ყველა ფინანსური აქტივის რეკლასიფიკაციის უფლება აქვთ იმგვარად, რომ ეს 
აქტივები შეფასებული იყოს რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით  

  

მე-5 პუნქტი შეიცვალა. ახალი ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან. 

 

 … 

5.     სიმარტივისათვის, წინამდებარე სტანდარტში საწარმოს, რომელიც სადაზღვევო ხელშეკ-
რულებებს დებს, მზღვეველი ეწოდება, იმის მიუხედავად, მიიჩნევა თუ არა იგი მზღვეველად, 
იურიდიული ან ზედამხედველობის მიზნებისთვის. 3(ა)–3(ბ), 20ა–20რ, 35ბ–35ო, 39ბ–39ნ და 46–
49-ე პუნქტებში, სადაც ნახსენებია მზღვეველი, იგულისხმება ისეთი ფინანსური 
ინსტრუმენტების ემიტენტიც, რომელიც შეიცავს დისკრეციული მონაწილეობის პირობას. 

 

მე-20,  20ლ და 20ო პუნქტების შემდეგ დაემატა ახალი სათაურები და ახალი პუნქტები 20ა-20რ. 

 

აღიარება და შეფასება 

               … 

         დროებით განთავისუფლება ფასს 9-ის გამოყენებისგან 

20ა. ფასს 9 არეგულირებს ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვას და ძალაში შედის 2018 წლის 1 
იანვარს, ან მის შემდგომ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. თუმცა, მზღვეველისთვის, 
რომელიც აკმაყოფილებს 20ბ პუნქტის კრიტერიუმებს, ფასს 9 ითვალისწინებს დროებით 
გამონაკლისს (განთავისუფლებას), რომელიც მზღვეველს ფასს 9-ის ნაცვლად ბასს 39 – 
„ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“  –  გამოყენების უფლებას აძლევს, მაგრამ არ 
ავალდებულებს იმ წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც იწყება 2021 წლის 1 იანვრამდე. 
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მზღვეველმა, რომელიც  ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომას 
იყენებს, უნდა: 

ა) გამოიყენოს ფასს 9-ის მოთხოვნები, რომლებიც აუცილებელია წინამდებარე სტანდარტის 
39ბ-39კ პუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაციის გასამჟღავნებლად განმარტებით 
შენიშვნებში; და 

ბ)     გამოიყენოს ყველა სხვა შესაფერისი სტანდარტი ფინანსურ ინსტრუმენტებთან მიმართებით, 
იმ შემთხვევების გარდა, რომლებიც აღწერილია წინამდებარე სტანდარტის         20ა-20რ, 39ბ-
39კ და46-47-ე პუნქტებში. 

20ბ. მზღვეველს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ შეუძლია ფასს 9-ის გამოყენებიდან დროებით 
განთავისუფლების მიდგომის გამოყენება, თუ: 

ა) მას წინათ ფასს 9-ის არანაირი ვერსია არ გამოუყენებია, ფასს 9-ის  5.7.1(გ), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 
და ბ5.7.5-ბ5.7.20 პუნქტების მოთხოვნების გარდა, რომლებიც ეხება ისეთ ფინანსურ 
ვალდებულებებთან დაკავშირებული შემოსულობის ან ზარალის წარდგენას, რომლებიც 
საწარმოს, საკუთარი შეხედულებისამებრ,  კლასიფიცირებული აქვს, როგორც რეალური 
ღირებულებით შეფასებული, მოგებაში ან ზარალში ასახვით; და 

ბ) მისი საქმიანობა ძირითადად დაკავშირებულია დაზღვევასთან  (როგორც აღწერილია 20დ 
პუნქტში)  წლიური საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით, რომელიც უშუალოდ წინ 
უსწრებს  2016 წლის 1 აპრილს, ან მომდევნო წლიური საანგარიშგებო თარიღისთვის, 
როგორც მითითებულია 20ზ პუნქტში. 

20გ. მზღვეველს, რომელიც  ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომას იყე-
ნებს, უფლება აქვს აირჩიოს მხოლოდ ფასს 9-ის 5.7.1(გ), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 და ბ5.7.5–ბ5.7.20 
პუნქტების მოთხოვნების გამოყენება იმ ფინანსური ვალდებულებების შემოსულობებისა და 
ზარალის წარსადგენად, რომლებიც საწარმოს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, კლასიფიცი-
რებული აქვს, როგორც რეალური ღირებულებით შეფასებული, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. 
თუ მზღვეველი გადაწყვეტს ამ მოთხოვნების გამოყენებას, მან უნდა გამოიყენოს ასევე ფასს 9-ის 
შესაბამისი გარდამავალი დებულებები, განმარტებით შენიშვნებში გაამჟღავნოს ამ მოთხოვნების 
გამოყენების ფაქტი და მუდმივად, ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში გაამჟღავნოს  ინფორმაცია 
ფასს 7-ის (2010 წელს გამოცემული ფასს 9-ის შესაბამისად შესწორებული ვერსია) მე-10-11 
პუნქტების შესაბამისად. 

20დ. მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა, რომ მზღვეველის საქმიანობა ძირითადად დაზღვევასთან 
არის დაკავშირებული, თუ: 

ა)    წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფეროში მყოფი ხელშეკრულებებიდან წარმოშო-
ბილი ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება (რომლებიც მოიცავს გარკვეულ დეპო-
ზიტურ კომპონენტებს, ან ჩართულ წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ფასს 
7-ის მე-7-12 პუნქტების შესაბამისად გამოცალკევებულია სადაზღვევო ხელშეკრუ-
ლებებიდან) მნიშვნელოვანია მისი ყველა ვალდებულების მთლიან საბალანსო ღირებუ-
ლებასთან შედარებით; და 

ბ) სადაზღვევო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ვალდებულებების მთლიანი საბალანსო 
ღირებულების პროცენტული თანაფარდობა (იხ. პუნქტი 20ე) მისი ყველა ვალდებულების 
მთლიან საბალანსო ღირებულებასთან მიმართებით: 

(i)  90%-ს აღემატება; ან 

(ii)  ნაკლები ან ტოლია 90%-ის, მაგრამ 80%-ზე მეტია და ამასთან მზღვეველი არ 
ახორციელებს მნიშვნელოვან საქმიანობას, რომელიც  დაკავშირებული არ არის 
დაზღვევასთან  (იხ. პუნქტი 20ვ). 

20ე.  20დ(ბ) პუნქტის გამოყენების მიზნებისთვის დაზღვევასთან დაკავშირებული ვალდებულებები 
მოიცავს: 

ა)     წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფეროში მყოფი ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილ 
ვალდებულებებს, როგორც აღწერილია 20დ(ა) პუნქტში; 
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              ბ) საინვესტიციო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს, რომლებიც არ 
წარმოადგენს წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებს და ბასს 39-ის შესაბამისად 
შეფასებულია რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით (მათ შორის, 
ვალდებულებებს, რომლებიც საწარმოს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, აქვს კლასიფი-
ცირებული რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით, რომელთა 
მიმართაც, შემოსულობებისა და ზარალის წარსადგენად, მზღვეველმა გამოიყენა ფასს 9-ის 
მოთხოვნები (იხ. პუნქტები 20ბ(ა) და 20გ)); და 

               გ) ვალდებულებებს, რომლებიც წარმოიშობა იმის შედეგად, რომ მზღვეველი დებს (ა) და (ბ) 
პუნქტებში მითითებულ ხელშეკრულებებს, ან ასრულებს ამგვარი ხელშეკრულებებიდან 
წარმოშობილ ვალდებულებებს. ზემოაღნიშნული ვალდებულებების მაგალითებია წარმო-
ებული ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება ამგვარი ხელშეკრუ-
ლებებიდან, ან მათი უზრუნველყოფისთვის გამოყენებული აქტივებიდან წარმოქმნილი 
რისკების შესამცირებლად, შესაბამისი საგადასახადო ვალდებულებები, როგორიცაა ამ 
ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილ ვალდებულებებთან დაკავშირებულ დასაბეგრ 
დროებით სხვაობებთან მიმართებით აღიარებული გადავადებული საგადასახადო 
ვალდებულებები და ასევე გამოშვებული სავალო ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებიც 
ჩართულია მზღვეველის საზედამხედველო კაპიტალის შემადგენლობაში. 

20ვ. იმისთვის, რომ მზღვევლმა 20დ(ბ)(ii) პუნქტის გამოყენების მიზნებისთვის შეაფასოს, ახორცი-
ელებს თუ არა ისეთ საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებული არ არის დაზღვევასთან, მან უნდა 
გაითვალისწინოს: 

ა)      მხოლოდ ისეთი საქმიანობები, რომელთან დაკავშირებითაც მზღვეველმა შეიძლება მიიღოს 
შემოსავალი და გასწიოს ხარჯები; და 

ბ)  რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი ფაქტორები (ან ორივე), მათ შორის საჯაროდ 
ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, როგორიცაა  ეკონომიკის დარგების კლასიფიკაცია, რომლე-
ბსაც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები იყენებენ მზღვეველთან მიმართებაში. 

20ზ. 20ბ(ბ) პუნქტის თანახმად, საწარმოს ევალება იმის შეფასება, აკმაყოფილებს თუ არა ფასს 9-ის 
გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების კრიტერიუმებს იმ წლიური საანგარიშგებო 
თარიღის მდგომარეობით, რომელიც უშუალოდ წინ უსწრებს 2016 წლის 1 აპრილს. ამ თარიღის 
შემდეგ: 

ა) საწარმომ, რომელიც წინათ აკმაყოფილებდა ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთა-
ვისუფლების კრიტერიუმებს, განმეორებით უნდა შეაფასოს, მომდევნო წლიური 
საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით მისი საქმიანობა ძირითადად დაკავშირებულია თუ 
არა დაზღვევასთან, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ თარიღისთვის 
დასრულებულ წლიური პერიოდის განმავლობაში საწარმოს საქმიანობაში ცვლილება 
მოხდა, როგორც აღწერილია 20თ-20ი პუნქტებში; 

ბ) საწარმოს, რომელიც წინათ არ აკმაყოფილებდა ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით 
განთავისუფლების კრიტერიუმებს, უფლება აქვს, მომდევნო წლიური საანგარიშგებო 
თარიღის მდგომარეობით, 2018 წლის 31 დეკემბრამდე, განმეორებით შეაფასოს, მისი 
საქმიანობა ძირითადად დაკავშირებულია თუ არა დაზღვევასთან,  მაგრამ მხოლოდ და 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ თარიღისთვის დასრულებულ წლიური პერიოდის 
განმავლობაში საწარმოს საქმიანობაში ცვლილება მოხდა, როგორც აღწერილია 20თ-20ი 
პუნქტებში. 

20თ. 20ზ პუნქტის გამოყენების მიზნებისთვის, საწარმოს საქმიანობის ცვლილებად მიიჩნევა ცვლი-
ლება: 

ა) რომელიც განისაზღვრება, გარე ან შიდა ფაქტორების ცვლილებების შედეგად, საწარმოს 
ზედა დონის ხელმძღვანელი პირების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით;  

ბ) რომელიც მნიშვნელოვანია საწარმოს ოპერაციებთან (საქმიანობასთან) მიმართებით; და 

გ) შესაძლებელია მისი დემონსტრირება გარე მხარეთათვის. 

 შესაბამისად, ამგვარი ცვლილებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც საწარმო იწყებს ან 
წყვეტს ისეთ საქმიანობას, რომელიც მნიშვნელოვანია მის ოპერაციებთან მიმართებით, ან 
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მნიშვნელოვნად ცვლის რომელიმე საქმიანობის მოცულობას; მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ 
საწარმომ შეიძინა, გაყიდა ან შეწყვიტა საქმიანობის (ბიზნესის) რომელიმე მიმართულება. 

20ი.  20თ პუნქტში აღწერილი საწარმოს საქმიანობის ცვლილება, სავარაუდოდ, ძალიან იშვიათად 
მოხდება. ქვემოთ განხილულია სიტუაციები, რომლებიც 20ზ პუნქტის გამოყენების 
მიზნებისთვის,  საწარმოს საქმიანობის ცვლილებად არ მიიჩნევა: 

ა) საწარმოს დაფინანსების სტრუქტურაში მომხდარი ცვლილება, რომელიც, თავისთავად, 
გავლენას არ ახდენს იმ საქმიანობაზე, საიდანაც საწარმო შემოსავალს იღებს და რომელთან 
დაკავშირებითაც საწარმო ეწევა დანახარჯებს;  

ბ) საწარმოს გეგმა საქმიანობის მიმართულების გაყიდვის შესახებ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 
აქტივები და ვალდებულებები ფასს 5-ის –  „გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი 
ოპერაციები“ –  შესაბამისად კლასიფიცირებულია, როგორც გასაყიდად გამიზნული. 
საქმიანობის მიმართულების გაყიდვის გეგმას საწარმოს საქმიანობის შეცვლა და 
ზემოაღნიშნული შეფასების განმეორებით განხორციელების აუცილებლობის წარმოქმნა 
შეუძლია მომავალში, მაგრამ მას მიმდინარე მომენტში ჯერ გავლენა არ მოუხდენია 
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებულ ვალდებულებებზე. 

20კ. თუ საწარმო აღარ აკმაყოფილებს ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების 
კრიტერიუმებს განმეორებითი შეფასების შედეგად (იხ. პუნქტი 20ზ(ა), მაშინ საწარმოს ფასს 9-ის 
გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომის გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ იმ 
წლიურ პერიოდის დასრულებამდე, რომელიც იწყება უშუალოდ ამგვარი განმეორებითი 
შეფასების შემდეგ. მიუხედავად ამისა, საწარმომ ფასს 9 უნდა გამოიყენოს 2021 წლის 1 იანვარს ან 
მის შემდგომ დაწყებულ წლიურ პერიოდებში. მაგალითად, თუ საწარმო 20ზ(ა) პუნქტის 
გამოყენების შედეგად დაადგენს, რომ 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (მისი წლიური 
პერიოდის საანგარიშგებო თარიღი) აღარ აკმაყოფილებს ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით 
განთავისუფლების კრიტერიუმებს, მას ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების 
მიდგომის გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ 2019 წლის 31 დეკემბრამდე. 

20ლ. მზღვეველმა, რომელმაც წინათ გადაწყვიტა ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავის-
უფლების მიდგომის გამოყენება, უფლება აქვს, ნებისმიერ მომდევნო წლიური პერიოდის 
დასაწყისში მიიღოს ფასს 9-ის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება, რომელიც შემდგომში 
შეცვლას არ ექვემდებარება. 

 საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს 

20მ.    საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, როგორც ეს ტერმინი განმარტებულია 
ფასს 1-ში –  „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების პირველად გამოყენება“ , 
მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს 20ა პუნქტში აღწერილი ფასს 9-ის გამოყენებისგან 
დროებით განთავისუფლების მიდგომის გამოყენების უფლება, თუ ის აკმაყოფილებს 20ბ 
პუნქტში მითითებულ კრიტერიუმებს. 20ბ(ბ) პუნქტის გამოყენებისას, საწარმომ, რომელიც 
პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უნდა გამოიყენოს ის საბალანსო ღირებულებები, 
რომლებიც ფასს სტანდარტების შესაბამისად განსაზღვრული იქნება ამავე პუნქტში 
მითითებული თარიღის მდგომარეობით. 

20ნ. ფასს 1 შეიცავს გარკვეულ მოთხოვნებსა და განთავისუფლების პირობებს იმ საწარმოთათვის, 
რომლებიც პირველად იყენებენ ფასს სტანდარტებს. აღნიშნული მოთხოვნები და განთავი-
სუფლება (მაგალითად, რომლებიც აღწერილია ფასს 1-ის დ16-დ17 პუნქტებში) არ აუქმებს 
წინამდებარე სტანდარტის 20ა-20რ და 39ბ-39კ პუნქტებში ჩამოყალიბებულ მოთხოვნებს. 
მაგალითად, ფასს 1-ის  მოთხოვნები და განთავისუფლება არ აუქმებს მოთხოვნას იმის თაობაზე, 
რომ საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უნდა დააკმაყოფილოს 20მ 
პუნქტში მითითებული კრიტერიუმები ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების 
მიდგომის გამოყენების უფლების მისაღებად. 

20ო. საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს და განმარტებით შენიშვნებში 
გაამჟღავნებს წინამდებარე სტანდარტის 39ბ-39კ პუნქტების შესაბამის ინფორმაციას, უნდა 
გამოიყენოს ფასს 1-ით გათვალისწინებული  მოთხოვნები და განთავისუფლების წესები, რომ-
ლებიც შესაფერისია ამგვარი ინფორმაციის გამჟღავნებისთვის აუცილებელი შეფასებების 
განსახორციელებლად. 
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 დროებით განთავისუფლება ბასს 28-ის ზოგიერთი მოთხოვნისგან 

20პ. ბასს 28-ის –  „ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში“ – 35-36-ე პუნქტების 
თანახმად, საწარმოს ერთნაირი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენება ევალება წილობრივი 
მეთოდის გამოყენების დროს. მიუხედავად ამისა, საწარმოს უფლება აქვს, მაგრამ არ ევალება 2021 
წლის 1 იანვრამდე დაწყებულ წლიურ პერიოდებში შეინარჩუნოს შესაფერისი სააღრიცხვო 
პოლიტიკები, რომლებსაც იყენებენ მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმოები, როგორც 
მითითებულია შემდეგ ქვეპუნქტებში: 

ა) საწარმო იყენებს ფასს 9-ს, მაგრამ მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმო იყენებს ფასს 9-ის 
გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომას; ან 

ბ) საწარმო იყენებს ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომას, ხოლო 
მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმო იყენებს ფასს 9-ს. 

20ჟ. როდესაც საწარმო წილობრივ მეთოდს იყენებს მეკავშირე ან ერთობლივ საწარმოში კუთვნილი 
ინვესტიციების აღრიცხვისთვის: 

ა)   თუ საწარმოს თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში ადრე გამოყენებული ჰქონდა ფასს 9 ამ 
მეკავშირე ან ერთობლივ საწარმოსთან მიმართებით წილობრივი მეთოდის გამოყენების 
მიზნებისთვის  (საწარმოს მიერ განხორციელებული კორექტირებების ასახვის შემდეგ), მან 
უნდა გააგრძელოს ფასს 9-ის გამოყენება; 

ბ) თუ საწარმოს თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში ადრე გამოყენებული ჰქონდა ფასს 9-ის 
გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომა ამ მეკავშირე ან ერთობლივ 
საწარმოსთან მიმართებით წილობრივი მეთოდის გამოყენების მიზნებისთვის (საწარმოს 
მიერ განხორციელებული კორექტირებების ასახვის შემდეგ), მას შემდგომში ფასს 9-ის 
გამოყენების უფლება აქვს. 

20რ.  საწარმოს 20პ და 20ჟ(ბ) პუნქტების გამოყენების უფლება აქვს ცალ-ცალკე თითოეულ მეკავშირე ან 
ერთობლივ საწარმოსთან მიმართებით. 

 

დაემატა ახალი პუნქტები 35ა-35ო, 39ბ-39ნ და 46-49-ე. ახალი სათაურები დაემატა 35ა, 35ლ, 35ნ, 39ა, 
39კ, 45-ე და 47-ე პუნქტების შემდეგ. 

 

         დისკრეციული მონაწილეობის პირობები ფინანსურ ინტრუმენტებში  

           … 

35ა. 20ა, 20მ და 20პ პუნქტების მოთხოვნებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომისა და 35ბ 
პუნქტით გათვალისწინებული გადაფარვის მიდგომის გამოყენება ისეთი ფინანსური ინსტრუ-
მენტის ემიტენტსაც  შეუძლია, რომელიც შეიცავს დისკრეციული მონაწილეობის პირობას. 
შესაბამისად, 3(ა)–3(ბ), 20ა–20რ, 35ბ–35ო, 39ბ–39ნ და 46–49-ე პუნქტებში, სადაც ნახსენებია 
მზღვეველი, იგულისხმება ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტის ემიტენტი საწარმოც, რომელიც 
შეიცავს დისკრეციული მონაწილეობის პირობას. 

 

წარდგენა 

 

გადაფარვის მიდგომა 

35ბ. მზღვეველს უფლება აქვს, მაგრამ ვალდებული არ არის, გადაფარვის მიდგომა გამოიყენოს, 
საკუთარი შეხედულებისამებრ, ამ მიზნისთვის განსაზღვრულ ფინანსურ აქტივებთან 
მიმართებით. მზღვეველმა, რომელიც გადაფარვის მიდგომას იყენებს: 

ა) უნდა მოახდინოს მოგებასა და ზარალს და სხვა სრულ შემოსავალს შორის ისეთი თანხის 
რეკლასიფიკაცია, რომ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმოს საკუთარი 
შეხედულებისამებრ კლასიფიცირებულ აქტივებთან დაკავშირებული მოგება ან ზარალი 
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ისეთივე სიდიდის იყოს, რაც მიიღებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მზღვეველი საკუთარი 
შეხედულებისამებრ კლასიფიცირებილ ფინანსურ აქტივებთან მიმართებით ბასს 39-ს 
გამოიყენებდა. შესაბამისად, რეკლასიფიცირებული თანხა ტოლი იქნება შემდეგ ორ 
სიდიდეს შორის სხვაობის: 

(i)       მზღვევლის მიერ, საკუთარი შეხედულებისამებრ, კლასიფიცირებულ ფინანსურ 
აქტივებთან დაკავშირებით მოგებაში ან ზარალში ფასს 9-ის შესაბამისად ასახული 
თანხა;  და 

(ii)  თანხა, რომელიც მზღვეველის მიერ, საკუთარი შეხედულებისამებრ, კლასიფი-
ცირებულ  ფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებით მოგებაში ან ზარალში  აისახებოდა 
იმ შემთხვევაში, თუ იგი ბასს 39-ს გამოიყენებდა. 

 ბ)       ფინანსურ ინსტრუმენტებთან  მიმართებით გამოიყენოს ყველა სხვა შესაფერისი სტან-
დარტი,  წინამდებარე სტანდარტის  35ბ–35ო, 39ლ–39ნ და 48–49-ე პუნქტებში აღწერილი 
შემთხვევების გარდა. 

35გ.    მზღვეველს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია აირჩიოს 35ბ პუნქტში აღწერილი გადაფარვის 
მიდგომის გამოყენება, როდესაც პირველად იყენებს ფასს 9-ს, მათ შორის იმ შემთხვევაში, 
როდესაც პირველად იყენებს ფასს 9-ს, მას შემდეგ, რაც წინათ იყენებდა: 

ა)     ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომას, რომელიც აღწერილია 20ა 
პუნქტში; ან 

ბ) მხოლოდ  ფასს 9-ის  5.7.1(გ), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 და ბ5.7.5-ბ5.7.20 პუნქტების მოთხოვნებს ისეთ 
ფინანსურ ვალდებულებებთან დაკავშირებული შემოსულობის ან ზარალის წარსადგენად, 
რომლებიც საწარმოს, საკუთარი შეხედულებისამებრ,  კლასიფიცირებული აქვს, როგორც 
რეალური ღირებულებით შეფასებული, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. 

35დ. მზღვეველმა გადაფარვის მიდგომის გამოყენების შემთხვევაში, მოგებასა და ზარალს და სხვა 
სრულ შემოსავალს შორის რეკლასიფიცირებული თანხა უნდა წარადგინოს: 

ა)     მოგების ან ზარალის ნაწილში, როგორც ანგარიშგების განცალკევებული მუხლი; და 

ბ) სხვა სრული შემოსავლის შემადგენლობაში, როგორც სხვა სრული შემოსავლის განცალკე-
ვებული კომპონენტი. 

35ე.  ფინანსურ აქტივთან მიმართებით საწარმოს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია 
გადაფარვის მიდგომის გამოყენება, თუ დაკმაყოფილებულია შემდეგი კრიტერიუმები: 

ა) თუ ფინანსური აქტივი ფასს 9-ის შესაბამისად შეფასებულია რეალური ღირებულებით, 
მოგებაში ან ზარალში ასახვით, მაგრამ ბასს 39-ის მოთხოვნების შესაბამისად მთლიანად ვერ 
შეფასდებოდა  რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით; და 

ბ) საწარმო მას არ ინარჩუნებს ისეთი საქმიანობისთვის, რომელიც დაკავშირებული არ არის 
წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფეროში მყოფ ხელშეკრულებებთან. მაგალითად, 
გადაფარვის მიდგომის გამოყენება არ შეიძლება ისეთ ფინანსურ აქტივებთან მიმართებით, 
რომლებსაც საწარმო ინარჩუნებს საბანკო საქმიანობისთვის, ან ისეთ საინვესტიციო 
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ფონდების შემადგენლობაში არსებული ფინანსური 
აქტივებისთვის, რომლებიც არ განეკუთვნება წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების 
სფეროს. 

35ვ.  როდესაც მზღვეველი გადაწყვეტს გადაფარვის მიდგომის გამოყენებას, მას, საკუთარი შეხედუ-
ლებისამებრ, შეუძლია დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი კონკრეტული ფინანსური 
აქტივის განსაზღვრა, რომლის მიმართაც გადაფარვის მიდგომას გამოიყენებს (იხ. 35გ პუნქტი). 
შემდგომში, გადაფარვის მიდგომის გამოყენების მიზნებისთვის, მზღვეველს მხოლოდ და მხო-
ლოდ მაშინ აქვს უფლება,  საკუთარი შეხედულებისამებრ განსაზღვროს დადგენილი 
კრიტერიუმის შესაბამისი კონკრეტული ფინანსური აქტივი, როდესაც: 

ა)      ამ აქტივის აღიარება პირველად ხდება; ან 

ბ)  ამგვარმა აქტივმა მხოლოდ ახლაღა დააკმაყოფილა 35ე(ბ) პუნქტით გათვალისწინებული 
კრიტერიუმი და ადრე არ აკმაყოფილებდა ამ კრიტერიუმს. 
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35ზ. მზღვეველს 35ვ პუნქტის შესაბამისად, გადაფარვის მიდგომის გამოყენების მიზნებისთვის 
დადგენილი კრიტერიუმის შესაბამისი ფინანსური აქტივების, საკუთარი შეხედულებისამებრ, 
განსაზღვრის უფლება აქვს თითოეული ფინანსური ინსტრუმენტისთვის ინდივიდუალურად. 

35თ. გადაფარვის მიდგომის გამოყენების მიზნებისთვის, როდესაც ეს შესაფერისია, ფინანსურ 
აქტივთან მიმართებით, რომელიც 35ვ(ბ) პუნქტის გამოყენებით, ახლაღა არის საწარმოს მიერ, 
საკუთარი შეხედულებისამებრ, კლასიფიცირებული: 

ა) ამ აქტივის რეალური ღირებულება ზემოაღნიშნული კრიტერიუმის დაკმაყოფილების 
თარიღისთვის მიიჩნევა მის ახალ ამორტიზებულ საბალანსო ღირებულებად; და 

ბ) ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გამოითვლება ამ თარიღისთვის განსაზღვრული მისი 
რეალური ღირებულების საფუძველზე. 

35ი. საწარმომ გადაფარვის მიდგომის გამოყენების მიზნებისთვის მის მიერ განსაზღვრულ ფინანსურ 
აქტივთან მიმართებით გადაფარვის მიდგომის გამოყენება უნდა გააგრძელოს მანამ, სანამ  არ 
შეწყდება  მოცემული ფინანსური აქტივის აღიარება. თუმცა: 

ა) საწარმომ ამგვარ ფინანსურ აქტივთან მიმართებით მიღებული ზემოაღნიშნული 
გადაწყვეტილება უნდა გააუქმოს იმ შემთხვევაში, თუ ფინანსური აქტივი უკვე აღარ  
აკმაყოფილებს 35ე(ბ) პუნქტით გათვალისწინებულ კრიტერიუმს. მაგალითად, ფინანსური 
აქტივი აღარ დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს, თუ საწარმო ამ აქტივს გადაიტანს საბანკო 
საქმიანობაში გამოსაყენებლად, ან, როდესაც საწარმო აღარ მოქმედებს, როგორც მზღვეველი; 

ბ)   საწარმოს უფლება აქვს ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში შეწყვიტოს 
გადაფარვის მიდგომის გამოყენება, ამ მიზნებისთვის  მის მიერ განსაზღვრულ ყველა 
ფინანსურ აქტივთან მიმართებით. საწარმომ, რომელიც გადაწყვეტს გადაფარვის მიდგომის 
გამოყენების შეწყვეტას, ბასს 8  უნდა გამოიყენოს მოცემული სააღრიცხვო პოლიტიკის 
ცვლილების ასახვის მიზნით. 

35კ.  როდესაც საწარმო 35ი(ა) პუნქტის შესაბამისად აუქმებს თავის გადაწყვეტილებას ფინანსურ 
აქტივთან მიმართების გადაფარვის მიდგომის გამოყენების თაობაზე, მან დაგროვილი სხვა 
სრული შემოსავლის შემადგენლობიდან მოგებაში ან ზარალში უნდა მოახდინოს ამ ფინანსურ 
აქტივთან დაკავშირებული ნაშთის რეკლასიფიკაცია, როგორც რეკლასიფიკაციის კორექტირება 
(იხ. ბასს 1).  

35ლ. თუ საწარმო წყვეტს გადაფარვის მიდგომის გამოყენებას, იმიტომ, რომ  იყენებს 35ი(ბ) პუნქტით 
მინიჭებულ არჩევანის უფლებას, ან იმის გამო, რომ უკვე აღარ მოქმედებს, როგორც მზღვეველი, 
გადაფარვის მიდგომის გამოყენების უფლება აღარ აქვს შემდგომში. მზღვეველს, რომელმაც 
გადაწყვიტა გადაფარვის მიდგომის გამოყენება (იხ. 35გ პუნქტი), მაგრამ არა აქვს ისეთი 
ფინანსური აქტივები, რომლებიც ამ მიდგომის გამოყენების კრიტერიუმს აკმაყოფილებს (იხ. 35ე 
პუნქტი), ამ მიდგომის შემდგომში გამოყენების უფლება აქვს, როდესაც გაუჩნდება ფინანსური 
აქტივები, რომლებიც ზემოაღნიშნულ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს.                 

           სხვა მოთხოვნებთან ურთიერთკავშირი 

35მ.   წინამდებარე სტანდარტის 30-ე პუნქტის თანახმად, მზღვეველს ე.წ. ჩრდილოვანი ბუღალტრული 
აღრიცხვის  პრაქტიკის გამოყენების უფლება აქვს. თუ მზღვევლი  გადაფარვის მიდგომას იყენებს, 
შეიძლება დასაშვები  იყოს ჩრდილოვანი აღრიცხვის პრაქტიკის გამოყენება. 

35ნ. 35ბ პუნქტის შესაბამისად თანხის რეკლასიფიკაციამ  მოგების ან ზარალის შემადგენლობიდან 
სხვა სრული შემოსავლის შემადგენლობაში შეიძლება სხვა თანხების ასახვაც გამოიწვიოს სხვა 
სრული შემოსავლის შემადგენლობაში, როგორიცაა, მაგალითად მოგების გადასახადი. ამგვარი 
შედეგების დასადგენად მზღვეველმა შესაბამისი სტანდარტები უნდა გამოიყენოს, მაგალითად 
ბასს 12 – „მოგებიდან გადასახადები“.  

 საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს 

35ო. თუ საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, გადაწყვეტს გადაფარვის მიდგო-
მის გამოყენებას, მან გადაფარვის მიდგომის ასახვის მიზნით მხოლოდ და მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში უნდა გადაიანგარიშოს შესადარისი ინფორმაცია, თუ ამას აკეთებს შესადარისი 
ინფორმაციის ფასს 9-სთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით (იხ. ფასს 1-ის ე1-ე2 პუნქტები). 
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             … 

განმარტებითი შენიშვნები 
 … 

განმარტებითი შენიშვნები ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების 
შესახებ 
 

39ბ. მზღვეველმა, რომელიც გადაწყვეტს ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდ-
გომის გამოყენებას, უნდა გაამჟღავნოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების 
მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს: 

ა)      ნათელი წარმოდგენა შეიქმნან იმის შესახებ, როგორ დააკმაყოფილა მზღვეველმა  ფასს 9-ის 
გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომის კრიტერიუმები; და 

ბ) იმ მზღვეველების მონაცემები, რომლებიც ზემოაღნიშნულ დროებით განთავისუფლების 
მიდგომას იყენებენ,  შეუდარონ იმ საწარმოთა მონაცემებს,  რომლებიც ფასს 9-ს იყენებენ. 

39გ. 39ბ(ა) პუნქტში ჩამოყალიბებული მიზნის მისაწევად, მზღვეველმა უნდა გაამჟღავნოს ის ფაქტი, 
რომ იყენებს ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომას და ასევე 
ინფორმაცია იმის თაობაზე, 20ბ(ბ) პუნქტში მითითებული თარიღისთვის როგორ მივიდა 
მზღვეველი იმ დასკვნამდე, რომ აკმაყოფილებს ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავი-
სუფლების კრიტერიუმებს, მათ შორის შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) თუ წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფეროში მყოფი ხელშეკრულებებიდან 
წარმოშობილი  ვალდებულებების მთლიანი საბალანსო ღირებულება ნაკლები ან ტოლი იყო 
ყველა მისი ვალდებულების მთლიანი საბალანსო ღირებულების 90%-ის  –  დაზღვევასთან 
დაკავშირებული ისეთი ვალდებულებების დახასიათება და საბალანსო ღირებულებების 
თანხები, რომლებიც წარმოშობილი არ არის წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფეროში 
მყოფი ხელშეკრულებებიდან (ე.ი. ვალდებულებები, რომლებიც აღწერილია 20ე(ბ) და 20ე(გ) 
პუნქტებში); 

ბ) თუ დაზღვევასთან დაკავშირებული ვალდებულებების მთლიანი საბალანსო ღირებულების 
პროცენტული თანაფარდობა ყველა მისი ვალდებულების მთლიან საბალანსო 
ღირებულებასთან მიმართებით ნაკლები ან ტოლი იყო 90 %-ის, მაგრამ იყო 80%-ზე მეტი –  
ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ დაადგინა მზღვეველმა, რომ მას არ განუხორციელებია 
ისეთი მნიშვნელოვანი საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებული არ იყო დაზღვევასთან, მათ 
შორის, რა ინფორმაცია გაითვალისწინა ამის დასადგენად; და 

გ) თუ  მზღვეველმა ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების კრიტერიუმები 
დააკმაყოფილა 20ზ(ბ) პუნქტის შესაბამისად განმეორებითი შეფასების შემდეგ: 

(i)  განმეორებითი შეფასების მიზეზის ახსნა;    

(ii)  თარიღი, როდესაც  მზღვეველის საქმიანობაში მოხდა შესაბამისი ცვლილებები; და 

(iii)  მის საქმიანობაში მომხდარი ცვლილების დაწვრილებით ახსნა და მზღვეველის 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე ამგვარი ცვლილების გავლენის ხარისხობრივი აღწერა.  

39დ. თუ საწარმო, 20ზ(ა) პუნქტის დებულებებიდან გამომდინარე, მიდის იმ დასკვნამდე, რომ მისი 
საქმიანობა  ძირითადად  დაკავშირებული აღარ არის დაზღვევასთან, მან, სანამ ფასს 9-ის გამოყე-
ნებას დაიწყებს, თითოეულ საანგარიშგებო პერიოდში უნდა გაამჟღავნოს შემდეგ ინფორმაცია: 

 ა) ის ფაქტი, რომ აღარ აკმაყოფილებს ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების 
კრიტერიუმებს; 

ბ) თარიღი, როდესაც მის საქმიანობაში მოხდა შესაბამისი ცვლილება; და 

გ) მის საქმიანობაში მომხდარი ცვლილების დაწვრილებითი ახსნა და ასევე საწარმოს ფინან-
სურ ანგარიშგებაზე ამგვარი ცვლილების გავლენის ხარისხობრივი აღწერა.    
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39ე.   39ბ(ბ) პუნქტის მოთხოვნების შესასრულებლად, მზღვეველმა უნდა გაამჟღავნოს საანგარიშგებო 
პერიოდის დასასრულისთვის განსაზღვრული რეალური ღირებულება და საანგარიშგებო 
პერიოდის განმავლობაში რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილების სიდიდე ფინანსური 
აქტივების შემდეგი ორი ჯგუფისთვის ცალ-ცალკე: 

ა) ფინანსური აქტივები, რომელთა სახელშეკრულებო პირობების შედეგად კონკრეტული  
თარიღებისთვის წარმოიქმნება ფულადი ნაკადები, რომლებიც მხოლოდ ძირი თანხისა და 
ძირი თანხის დაუფარავ ნაწილთან დაკავშირებული პროცენტების გადახდას წარმოადგენს 
(ე.ი. ფინანსური აქტივები, რომლებიც აკმაყოფილებს ფასს 9-ის 4.1.2(ბ) და 4.1.2ა(ბ) 
პუნქტების პირობებს), ისეთი ფინანსური აქტივების გარდა, რომლებიც აკმაყოფილებს ფასს 
9-ში განსაზღვრულ  სავაჭროდ გამიზნული ფინანსური აქტივის განმარტებას, ან, რომელთა 
მართვა და შედეგების შეფასება რეალური ღირებულების საფუძველზე ხდება (იხ. ფასს 9-ის 
პუნქტი ბ4.1.6); 

ბ) 39ე(ა) პუნქტში აღწერილი ფინანსური აქტივების გარდა ყველა სხვა ფინანსური აქტივი; სხვა 
სიტყვებით, ნებისმიერი ფინანსური აქტივი: 

(i)  რომლის სახელშეკრულებო პირობების შედეგად კონკრეტული თარიღებისთვის არ 
წარმოიქმნება ფულადი ნაკადები, რომლებიც წარმოადგენს მხოლოდ ძირი თანხისა 
და ძირი თანხის დაუფარავ ნაწილთან დაკავშირებული პროცენტების გადახდას;  

(ii)  რომელიც აკმაყოფილებს  ფასს 9-ში განსაზღვრულ სავაჭროდ გამიზნული ფინანსური 
აქტივის  განმარტებას; ან 

(iii)  რომლის მართვა და შედეგების შეფასება რეალური ღირებულების საფუძველზე 
ხდება. 

39ვ. როდესაც მზღვეველი ამჟღავნებს 39ე პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას:  

ა) მას შეუძლია იგულისხმოს, რომ ბასს 39-ის მოთხოვნების შესაბამისად განსაზღვრული 
ფინანსური აქტივის საბალანსო ღირებულება იქნება მისი რეალური ღირებულების 
დასაბუთებული მიახლოებითი მნიშვნელობა, თუ მზღვეველი ვალდებული არ არის,  მისი 
რეალური ღირებულება გაამჟღავნოს ფასს 7-ის 29(ა) პუნქტის შესაბამისად (მაგალითად, 
მოკლევადიანი სავაჭრო მოთხოვნები); და 

ბ) უნდა გაითვალისწინოს ამ ინფორმაციის დეტალიზაციის დონე, რაც აუცილებელია იმის-
თვის, რომ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებმა ნათელი წარმოდგენა შეიქმნან 
ფინანსური აქტივების მახასიათებლების შესახებ.  

39ზ. 39ბ(ბ) პუნქტის მოთხოვნების შესასრულებლად, მზღვეველმა ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს 
საკრედიტო რისკის შესახებ, მათ შორის საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი კონცენტრაციების 
თაობაზე, რაც დამახასიათებელია 39ე(ა) პუნქტში აღწერილი ფინანსური აქტივებისთვის. 
მზღვეველმა, როგორც მინიმუმი, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ამგვარი ფინანსური 
აქტივების შესახებ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

ა)  საკრედიტო რისკის რეიტინგის საფეხურების მიხედვით (როგორც ეს განმარტებულია  ფასს 
7-ში) საბალანსო ღირებულებები ბასს 39-ის შესაბამისად (ამორტიზებული ღირებულებით 
შეფასებული ფინანსური აქტივების შემთხვევაში –  საბალანსო ღირებულებები გაუფა-
სურების რეზერვის სიდიდით კორექტირებამდე); 

ბ) 39ე(ა) პუნქტში აღწერილი ფინანსური აქტივებისთვის, რომლებსაც საანგარიშგებო 
პერიოდის ბოლოს დაბალი საკრედიტო რისკი არა აქვთ, რეალური ღირებულება და 
საბალანსო ღირებულება ბასს 39-ის შესაბამისად (ამორტიზებული ღირებულებით 
შეფასებული ფინანსური აქტივების შემთხვევაში –  გაუფასურების რეზერვის სიდიდით 
კორექტირებამდე);  მოცემული ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნებისთვის, ფასს 9-ის ბ5.5.22 
პუნქტი შესაბამის მოთხოვნებს ითვალისწინებს იმის დასადგენად, ფინანსური ინსტრუ-
მენტის საკრედიტო რისკი არის თუ არა დაბალი. 

39თ.  39ბ(ბ) პუნქტის მოთხოვნების შესასრულებლად, მზღვეველმა  ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს 
იმის შესახებ, თუ სად შეუძლიათ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს, საჯაროდ ხელმი-
საწვდომი, ფასს 9-ის მიხედვით წარმოდგენილი, ისეთი ინფორმაციის მიღება, რომელიც ეხება 
ჯგუფში შემავალ საწარმოს, რომელიც წარმოდგენილი არ არის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 
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ანგარიშგებაში. მაგალითად, ფასს 9-ის შესაბამისი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ჯგუფში 
შემავალი იმ საწარმოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშ-
გებიდან, რომელმაც ფასს 9 გამოიყენა. 

39ი.  თუ საწარმო გადაწყვეტს ბასს 28-ის გარკვეული მოთხოვნებიდან განთავისუფლების მიდგომის 
გამოყენებას, რომელიც აღწერილია 20პ პუნქტში, მან უნდა გაამჟღავნოს ეს ფაქტი. 

39კ.   თუ საწარმომ ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფლების მიდგომა გამოიყენა მეკავ-
შირე ან ერთობლივ საწარმოში კუთვნილი ინვესტიციების წილობრივი მეთოდით აღრიცხვისას 
(მაგალითად, იხ. პუნქტი 20პ(ა)), საწარმომ იმ ინფორმაციის დამატებით, რომლის გამჟღავნებაც 
მოითხოვება ფასს 12-ით –  „განმარტებითი შენიშვნები სხვა საწარმოებში მონაწილეობის შესახებ“, 
უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია:  

ა) 39ბ-39თ პუნქტებში აღწერილი ინფორმაცია თითოეული მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმოს 
შესახებ, რომელიც არსებითია მოცემული საწარმოსთვის. კერძოდ, ის ინფორმაცია, რომელიც 
ასახულია მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმოს ფასს სტანდარტების შესაბამისად მომ-
ზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, იმ კორექტირებების გათვალისწინების შემდეგ, 
რომლებიც საწარმომ შეიტანა წილობრივი მეთოდის გამოყენებისას (იხ. ფასს 12-ის ბ14(ა) 
პუნქტი) და არა ამ საწარმოს წილები ზემოაღნიშნულ თანხებში; 

ბ) 39ბ-39თ პუნქტებში აღწერილი ხარისხობრივი ინფორმაცია აგრეგირებული სახით, ყველა 
ინდივიდუალურად არაარსებითი მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმოს შესახებ. კერძოდ, 
აგრეგირებული თანხები: 

(i) რომლებიც გამჟღავნდება, უნდა იყოს მოცემული საწარმოს წილი მითითებულ 
თანხებში; და 

(ii) მეკავშირე საწარმოებთან მიმართებით გამჟღავნებული თანხები განცალკევებული უნდა 
იყოს ერთობლივ საწარმოებთან მიმართებით გამჟღავნებული აგრეგირებული 
თანხებისგან. 

ინფორმაციის გამჟღავნება გადაფარვის მიდგომის შესახებ 

39ლ. მზღვეველმა, რომელიც გადაფარვის მიდგომას იყენებს, ისეთი ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს, 
რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს, ნათელი წარმოდგენა 
შეიქმნან იმის შესახებ: 

ა) როგორ გამოითვალა საწარმომ საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში მოგებასა და 
ზარალს და სხვა სრულ შემოსავალს შორის რეკლასიფიცირებული მთლიანი თანხის 
ოდენობა; და 

ბ) რა გავლენას ახდენს ამგვარი რეკლასიფიკაცია ფინანსურ ანგარიშგებაზე. 

39მ.    39ლ პუნქტის მოთხოვნების შესასრულებლად, მზღვეველმა უნდა გაამჟღავნოს: 

ა)      ის ფაქტი, რომ გამოიყენა გადაფარვის მიდგომა; 

ბ)  იმ ფინანსური აქტივების საბალანსო ღირებულებები საანგარიშგებო პერიოდის დასას-
რულისთვის, რომელთა მიმართაც მზღვეველი იყენებს გადაფარვის მიდგომას, ფინანსური 
აქტივების კლასების მიხედვით; 

გ) საფუძველი, რომლის მიხედვითაც, საკუთარი შეხედულებისამებრ, განსაზღვრა ფინანსური 
აქტივები მათ მიმართ გადაფარვის მიდგომის გამოყენებისთვის, მათ შორის, უნდა ახსნას, 
ამგვარი ფინანსური აქტივებიდან რომელი იმყოფება იმ იურიდიული პირის ფარგლებს 
გარეთ, რომელიც დებს წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფეროში მყოფ 
ხელშეკრულებებს; 

დ) საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში მოგებასა და ზარალს და სხვა სრულ შემოსავალს 
შორის რეკლასიფიცირებული მთლიანი თანხის ანალიზი იმგვარად, რომ ფინანსური 
ანგარიშგების მომხმარებლებმა ნათელი წარმოდგენა შეიქმნან იმის შესახებ, როგორ 
გამოითვალა საწარმომ აღნიშნული თანხა, მათ შორის:  
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(i) თანხა, რომელიც მოგებაში ან ზარალში ასახულია ფასს 9-ის შესაბამისად იმ ფინანსურ 
აქტივებთან მიმართებით, რომლებიც საწარმომ განსაზღვრა, საკუთარი შეხედუ-
ლებისამებრ,  გადაფარვის მიდგომის გამოყენების მიზნისთვის; და 

(ii) თანხა, რომელიც აისახებოდა მოგებაში ან ზარალში ზემოაღნიშნულ ფინანსურ 
აქტივებთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაში, თუ მზღვეველი ბასს 39-ს გამოიყენებდა. 

ე)  35ბ და 35ნ პუნქტებში აღწერილი რეკლასიფიკაციის გავლენა მოგების ან ზარალის შემა-
დგენელ  თითოეულ შესაბამის მუხლზე; და 

ვ)   თუ მზღვეველმა საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ფინანსურ აქტივებთან მიმართე-
ბით შეცვალა თავისი გადაწყვეტილება: 

(i)    საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში მოგებასა და ზარალს და სხვა სრულ შემო-
სავალს შორის რეკლასიფიცირებული თანხა, რომელიც დაკავშირებულია ისეთ 
ფინანსურ აქტივებთან, რომელიც საწარმომ ახლაღა განსაზღვრა, საკუთარი 
შეხედულებისამებრ,  გადაფარვის მიდგომის გამოყენებისთვის (იხ. პუნქტი 35 ვ(ბ)); 

(ii) თანხა, რომელიც საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში რეკლასიფიცირებული 
იქნებოდა  მოგებასა და ზარალს და სხვა სრულ შემოსავალს შორის იმ შემთხვევაში, 
თუ საწარმო არ შეცვლიდა ამ ფინანსურ აქტივებთან მიმართებით გადაფარვის 
მიდგომის გამოყენების გადაწყვეტილებას  (იხ. პუნქტი 35ი (ა)); და 

(iii)  თანხა, რომელიც საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში რეკლასიფიცირებულია 
მოგების ან ზარალის შემადგენლობაში იმ ფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებული 
დაგროვილი სხვა სრული შემოსავლიდან, რომელთა მიმართაც საწარმომ  შეცვალა 
გადაწყვეტილება გადაფარვის მიდგომის გამოყენების შესახებ (იხ. პუნქტი 35კ). 

39ნ. თუ საწარმომ გადაფარვის მიდგომა გამოიყენა  მეკავშირე ან ერთობლივ საწარმოში კუთვნილი 
ინვესტიციების წილობრივი მეთოდით აღრიცხვისას, საწარმომ ფასს 12-ის შესაბამისად 
მოთხოვნილი ინფორმაციის გარდა, უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაციაც: 

ა)     39ლ-39მ პუნქტებში აღწერილი ინფორმაცია თითოეული მეკავშირე ან ერთობლივი საწა-
რმოს შესახებ, რომელიც არსებითია მოცემული საწარმოსთვის. კერძოდ, ის ინფორმაცია, 
რომელიც ასახულია მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმოს ფასს სტანდარტების შესაბამისად 
მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, იმ კორექტირებების გათვალისწინების შემდეგ, 
რომლებიც საწარმომ შეიტანა წილობრივი მეთოდის გამოყენებისას (იხ. ფასს 12-ის ბ14(ა) 
პუნქტი) და არა ამ საწარმოს წილები ზემოაღნიშნულ თანხებში; 

ბ)    ხარისხობრივი ინფორმაცია 39ლ-39მ(დ) პუნქტებისა და 39მ(ვ) პუნქტის შესაბამისად და 35ბ 
პუნქტში აღწერილი რეკლასიფიკაციის გავლენა  მოგებაზე ან ზარალზე და სხვა სრულ 
შემოსავალზე, აგრეგირებული სახით ყველა ინდივიდუალურად არაარსებითი მეკავშირე ან 
ერთობლივი საწარმოს შესახებ. კერძოდ, აგრეგირებული თანხები: 

(i)    რომლებიც გამჟღავნდება, უნდა იყოს მოცემული საწარმოს წილი მითითებულ 
თანხებში; და 

(ii)   მეკავშირე საწარმოებთან მიმართებით გამჟღავნებული თანხები განცალკევებული 
უნდა იყოს ერთობლივი საწარმოების შესახებ გამჟღავნებული აგრეგირებული 
თანხებისგან. 

 ...  

 ძალაში შესვლის თარიღი და გარდამავალი დებულებები 

 ...  
 

 ფასს 4-ის გამოყენება ფასს 9-სთან ერთად 

       დროებით განთავისუფლება ფასს 9-ის გამოყენებისგან 
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46.   დოკუმენტი –  „ფასს 4-ის გამოყენება ფასს 9-სთან ერთად“ (ფასს 4-ის შესწორებები) გამოიცა 2016 
წლის სექტემბერში და გამოიწვია მე-3 და მე-5 პუნქტების შეცვლა და 20ა-20რ, 35ა და 25ბ-35კ 
პუნქტების დამატება, ასევე სათაურების დამატება მე-20, 20ლ, 20ო და 39ა პუნქტების შემდეგ. 
საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები უნდა გამოიყენოს 2018 წლის 1 იანვარს ან მის შემდგომ 
დაწყებულ წლიურ პერიოდებში, რომლებიც ფასს 9-ის გამოყენებისგან დროებით განთავისუფ-
ლების უფლებას აძლევს იმ მზღვეველებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ დადგენილ კრიტე-
რიუმებს. 

47.   საწარმომ, რომელიც ამჟღავნებს 39ბ-39კ პუნქტების შესაბამის აუცილებელ ინფორმაციას, უნდა 
გამოიყენოს ფასს 9-ის გარდამავალი დებულებები, რომლებიც ეხება ამგვარი ინფორმაციის 
გამჟღავნებისთვის აუცილებელ შეფასებებს. ამ მიზნით საწარმომ თავდაპირველი გამოყენების 
თარიღად  უნდა მიიჩნიოს პირველი წლიური პერიოდის დასაწყისი, რომელიც იწყება 2018 წლის 
1 იანვარს, ან მის შემდგომ. 

 გადაფარვის მიდგომა 

48.    2016 წლის სექტემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა –  „ფასს 4-ის გამოყენება ფასს 9-სთან 
ერთად“ (ფასს 4-ის შესწორებები) –  გამოიწვია მე-3 და მე-5 პუნქტების შეცვლა და 35ა-35ო და 
35ლ-35ნ პუნქტების დამატება, ასევე სათაურების დამატება 35ა, 35ლ, 35ნ და 39კ პუნქტების 
შემდეგ. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები, რომლებიც მზღვეველს გადაფარვის მიდგომის 
გამოყენების უფლებას აძლევს იმ ფინანსურ აქტივებთან მიმართებით, რომლებსაც ის, საკუთარი 
შეხედულებისამებრ, განსაზღვრავს ამ მიზნისთვის, მაშინ უნდა გამოიყენოს, როდესაც პირველად 
გამოიყენებს   ფასს 9-ს,  (იხ. პუნქტი 35გ). 

49.      საწარმომ, რომელიც გადაფარვის მიდგომის გამოყენებას გადაწყვეტს: 

ა)  აღნიშნული მიდგომა ფასს 9-ზე გადასვლისას რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს 
ზემოაღნიშნულ ფინანსურ აქტივებთან მიმართებით. შესაბამისად, მაგალითად  დაგროვილი 
სხვა სრული შემოსავლის ნაშთის შემადგენლობაში უნდა აღიაროს კორექტირების თანხა, 
რომელიც ტოლი იქნება ფასს 9-ის შესაბამისად განსაზღვრული მოცემული სპეციფიკური 
აქტივების რეალურ ღირებულებასა და ბასს 39-ის შესაბამისად განსაზღვრულ რეალურ 
ღირებულებას შორის; 

ბ) გადაფარვის მიდგომის ასახვის მიზნით, უნდა გადაინგარიშოს შესადარისი ინფორმაცია, 
მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო შესადარისი ინფორმაციის გადაან-
გარიშებისთვის ფასს 9-ს იყენებს.  
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