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ფასს 1-ის - „ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების პირველად გამოყენება“ 
- შესწორებები   

 

შეიცვალა 39მ და 39უ პუნქტები, გაუქმდა 39დ, 39ვ და 39აა პუნქტები და დაემატა 39ად პუნქტი. გაუქმებული 
ტექსტი გადახაზულია, ხოლო ახალი ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან.   

ძალაში შესვლის თარიღი 

 ...	 

39დ. [გაუქმებულია] 2010 წლის იანვარში გამოცემულმა დოკუმენტმა -  „შეზღუდული 
განთავისუფლება ფასს 7-ით გათვალისწინებული შესადარისი ინფორმაციის გამჟღავნების 
მოთხოვნიდან: განმარტებითი შენიშვნები იმ საწარმოთათვის, რომლებიც პირველად იწყებენ 
ფასს სტანდარტების გამოყენებას“ (ფასს 1-ში შესატანი ცვლილებები) - გამოიწვია ე3 პუნქტის 
დამატება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება უნდა გამოიყენოს 2010 წლის 1 ივლისს ან მის 
შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისათვის. ნებადართულია ვადაზე ადრე გამოყენება. 
თუ საწარმო ამ ცვლილებებს უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს, მან ეს ფაქტი 
უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

...	 

39ვ. [გაუქმებულია] 2010 წლის ოქტომბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „განმარტებითი 
შენიშვნები - ფინანსური აქტივების გადაცემა" (ფასს 7-ში შესატანი ცვლილებები) გამოიწვია ე4 
პუნქტის დამატება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება უნდა გამოიყენოს 2011 წლის 1 
ივლისს ან მის შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისათვის. ნებადართულია ვადაზე ადრე 
გამოყენება. თუ საწარმო ამ ცვლილებებს უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს, მან 
ეს ფაქტი უნდა განმარტოს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

 ...	 

39მ. ბასს 19-მა - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“ შესწორებული ვერსია) გამოიწვია დ1 
პუნქტის შეცვლა, და დ10 და დ11 პუნქტების გაუქმება და ე5 პუნქტის დამატება. საწარმომ 
ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ საანგარიშგებო პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც 
გამოიყენებს ბასს 19-ს (შესწორებული 2011 წლის ივნისში). 

 ...	 

39უ. 2012 წლის ოქტომბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „საინვესტიციო საწარმოები“ (ფასს 10-ის, 
ფასს 12-ისა და ბასს 27-ის შესწორებები) - გამოიწვია დ16, დ17 პუნქტებისა და „გ“ დანართის 
შეცვლა, ასევე ქვესათაურისა და ე6-ე7 პუნქტების დამატება. საწარმომ ზემოაღნიშნული 
ცვლილებები უნდა გამოიყენოს 2014 წლის 1 იანვარს ან მის შემდგომ დაწყებული წლიური 
პერიოდებისთვის. ნებადართულია დოკუმენტის - „საინვესტიციო საწარმოები“ - ვადაზე ადრე 
გამოყენება. თუ საწარმო ამ ცვლილებებს უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს, მან 
იმავდროულად უნდა გამოიყენოს ყველა ცვლილება, რომელსაც ითვალისწინებს დოკუმენტი - 
„საინვესტიციო საწარმოები“. 

 ...	 
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39აა. [გაუქმებულია] 2014 წლის სექტემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „ფასს სტანდარტების 
ყოველწლიური გაუმჯობესება - 2012-2014 წლების ციკლი“ - გამოიწვია ე4ა პუნქტის დამატება. 
საწარმომ აღნიშნული ცვლილება უნდა გამოიყენოს 2010 წლის 1 იანვარს ან მის შემდეგ 
დაწყებული პერიოდების წლიური ფინანსური ანგარიშგებისათვის. ნებადართულია ვადაზე 
ადრე გამოყენება. თუ საწარმო ამ ცვლილებებს უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის 
გამოიყენებს, მან ეს ფაქტი უნდა განმარტოს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

 ...	 

39ად.  2016 წლის დეკემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „ფასს სტანდარტების ყოველწლიური 
გაუმჯობესება - 2012-2014 წლების ციკლი“ - გამოიწვია 39მ და 39უ პუნქტების შეცვლა და 39დ, 
39ვ, 39აა და ე3-ე7 პუნქტების გაუქმება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები უნდა 
გამოიყენოს 2018 წლის 1 იანვარს ან მის შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  
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„ე“ დანართში გაუქმდა ე3–ე7 პუნქტები და შესაბამისი სათაურები. 

 

დანართი ე 

ფასს ტანდარტების გამოყენებიდან მოკლე ვადით განთავისუფლება 
 
ეს დანართი წინამდებარე სტანდარტის განუყოფელი ნაწილია. 

განმარტებითი შენიშვნები ფინანსური ინსტრუმენტების შესახებ 

ე3. [გაუქმებულია] საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უფლება აქვს 
გამოიყენოს ფასს 7-ის 44ზ პუნქტით განსაზღვრული გარდამავალი დებულებები.2 

 

2. ე3 პუნქტი დაემატა 2010 წლის იანვარში გამოცემული დოკუმენტის - „შეზღუდული 
განთავისუფლება ფასს 7-ით გათვალისწინებული შესადარისი ინფორმაციის 
გამჟღავნების მოთხოვნიდან: განმარტებითი შენიშვნები იმ საწარმოთათვის, რომლებიც 
პირველად იწყებენ ფასს სტანდარტების გამოყენებას“ (ფასს 1-ის შესწორეები) - შედეგად. 
რეტროსპექტული ხედვის გამოყენების თავიდან ასაცილებლად და ასევე იმისთვის, რომ 
უფრო არახელსაყრელ მდგომარეობაში არ აღმოჩენილიყვნენ ის საწარმოები, რომლებიც 
პირველად იყენებენ ფასს სტანდარტებს იმ საწარმოებთან შედარებით, რომლებიც უკვე 
იყენებენ ფასს სტანდარტებს, საბჭომ გადაწყვიტა, რომ  მათთვისაც იმავე გარდამავალი 
დებულებების გამოყენების უფლება მიეცა, რაც ნებადართული იყო ფასს სტანდარტების 
შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების არსებული მომმზადებლებისთვის, რომლებიც 
გათვალისწინებულია დოკუმენტში - „ფინანსური ინსტრუმენტების შესახებ 
განმარტებითი შენიშვნების გაუმჯობესება“ (ფასს 7-ის შესწორებები). 

ე4. [გაუქმებულია] საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უფლება აქვს 
გამოიყენოს ფასს 7-ის 44ნ პუნქტით განსაზღვრული გარდამავალი დებულებები. 

3.    ე4 პუნქტი დაემატა 2010 წლის ოქტომბერში გამოცემული დოკუმენტის - „განმარტებითი 
შენიშვნები - ფინანსური აქტივების გადაცემა" (ფასს 7-ის შესწორებები) - შედეგად. 
რეტროსპექტული ხედვის გამოყენების თავიდან ასაცილებლად და ასევე იმისთვის, რომ 
უფრო არახელსაყრელ მდგომარეობაში არ აღმოჩენილიყვნენ ის საწარმოები, რომლებიც 
პირველად იყენებენ ფასს სტანდარტებს იმ საწარმოებთან შედარებით, რომლებიც უკვე 
იყენებენ ფასს სტანდარტებს, საბჭომ გადაწყვიტა, მათთვისაც იმავე გარდამავალი 
დებულებების გამოყენების უფლება მიეცა, რაც ფასს სტანდარტების შესაბამისად 
ნებადართული იყო ფინანსური ანგარიშგების არსებული მომმზადებლებისთვის, 
რომლებიც გათვალისწინებულია დოკუმენტში - „განმარტებითი შენიშვნები - 
ფინანსური აქტივების გადაცემა" (ფასს 7-ის შესწორეები). 

ე4ა. [გაუქმებულია] საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უფლება აქვს 
გამოიყენოს ფასს 7-ის 44აა პუნქტით განსაზღვრული გარდამავალი დებულებები. 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 

ე5. [გაუქმებულია] საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უფლება აქვს 
გამოიყენოს ბასს 39-ის 173 (ბ) პუნქტით გათვალისწინებული გარდამავალი დებულებები. 

საინვესტიციო საწარმოები 

ე6. [გაუქმებულია] საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უნდა შეაფასოს, 
არის თუ არა ის საინვესტიციო საწარმო, ფასს 10-ში მოცემული განმარტების შესაბამისად, ფასს 
სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისთვის არსებული ფაქტებისა და გარემოებების 
საფუძველზე.  
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ე7.  [გაუქმებულია] საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს და კლასი-
ფიცირდება საინვესტიციო საწარმოდ ფასს 10-ში მოცემული განმარტების შესაბამისად, 
უფლება აქვს გამოიყენოს ფასს 10-ის გ3გ-გ3დ პუნქტებით და ბასს 27-ის 18გ-18ზ პუნქტებით 
განსაზღვრული გარდამავალი დებულებები, თუ ფასს სტანდარტების შესაბამისი მისი 
პირველი ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს წლიურ პერიოდს, რომელიც მთავრდება 2014 წლის 
31 დეკემბერს, ან უფრო ადრე. ამ პუნქტებში მითითებული სტანდარტის თავდაპირველი 
გამოყენების თარიღის უშუალო წინა პერიოდის ნაცვლად ამ საწარმომ უნდა იგულისხმოს 
ყველაზე ადრეული წარდგენილი წლიური პერიოდი. შესაბამისად, ამ პუნქტებში მისთვის ეს 
იქნება ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღი. 
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ფასს 12-ის - „განმარტებითი შენიშვნები სხვა საწარმოებში  
მონაწილეობის შესახებ “- შესწორებები 

 

დაემატა 5ა პუნქტი. 

 

მოქმედების სფერო 

 … 

5ა. ყველა შემთხვევაში, ბ17 პუნქტში აღწერილი სიტუაციების გარდა, საწარმომ წინამდებარე 
სტანდარტის მოთხოვნები უნდა გამოიყენოს მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილ მონაწილეობის 
წილებთან მიმართებით, რომლებიც ფასს 5-ის - „გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი 
აქტივები და შეწყვეტილი  ოპერაციები“ - შესაბამისად კლასიფიცირებულია (ან ჩართულია 
გამსვლელი ჯგუფის შემადგენლობაში, რომელიც კლასიფიცირებულია), როგორც გასაყიდად 
გამიზნული, ან შეწყვეტილი ოპერაცია. 

 … 

 
„ბ“ დანართში შეიცვალა ბ17 პუნქტი. გაუქმებული ტექსტი გადახაზულია, ხოლო ახალი ტექსტი 
ხაზგასმულია ქვემოდან.   

კრებსითი ფინანსური ინფორმაცია შვილობილი საწარმოების, ერთობლივი საწარმოებისა 
და მეკავშირე საწარმოების შესახებ (მე-12 და 21-ე პუნქტები) 

 … 

ბ17.  როდესაც საწარმოს წილი შვილობილ საწარმოში, ერთობლივ საწარმოში, ან მეკავშირე საწარმოში 
(ან ერთობლივ, ან მეკავშირე საწარმოში მისი წილის ნაწილი) კლასიფიცირებულია (ან 
ჩართულია გამსვლელი ჯგუფის შემადგენლობაში, რომელიც კლასიფიცირებულია), როგორც 
გასაყიდად გამიზნული ფასს 5-ის - „გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები  და 
შეწყვეტილი ოპერაციები“ - შესაბამისად, საწარმო ვალდებული არ არის, კრებსითი ფინანსური 
ინფორმაცია წარმოადგინოს ამ შვილობილი საწარმოს, ერთობლივი საწარმოს, ან მეკავშირე 
საწარმოს შესახებ ბ10-ბ16 პუნქტების შესაბამისად. 

 

„გ“ დანართში დაემატა გ1დ პუნქტი. 

ძალაში შესვლის თარიღი და  გარდამავალი დებულებები 

გ1დ.  2016 წლის დეკემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „ფასს სტანდარტების ყოველწლიური 
გაუმჯობესება - 2014-2016 წლების ციკლი“ - გამოიწვია 5ა პუნქტის დამატება და ბ17 პუნქტის 
შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს ბასს 8-ის 
- „სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები“ - შესაბამისად,  
2017 წლის 1 იანვარს ან მის შემდგომ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. 

            … 
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ბასს 28-ის - „ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში“ - 
შესწორებები 

შეიცვალა მე-18 და 36ა პუნქტები და დაემატა 45ე პუნქტი. გაუქმებული ტექსტი გადახაზულია, ხოლო 
ახალი ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან.   

წილობრივი მეთოდის გამოყენების მოთხოვნისგან განთავისუფლება 
 ...	 

18. როდესაც ინვესტიცია მეკავშირე, ან ერთობლივ საწარმოში ეკუთვნის საწარმოს, რომელიც 
წარმოადგენს სარისკო კაპიტალის ორგანიზაციას, ან ერთობლივ ფონდს, საპაიო საინვესტიციო 
ფონდს და სხვა მსგავს სუბიექტს, მათ შორის სადაზღვევო ფონდს, რომლის პაის ღირებულება 
დაკავშირებულია ინვესტიციის შედეგებთან, ან საწარმო მეკავშირე, ან ერთობლივ საწარმოში 
ინვესტიციას არაპირდაპირ ფლობს ზემოაღნიშნული სუბიექტების მეშვეობით, ასეთ 
შემთხვევაში საწარმოს არჩევანის უფლება აქვს: შეუძლია ეს გადაწყვიტოს და ამ მეკავშირე და 
ერთობლივ საწარმოებში კუთვნილი ინვესტიციები შეაფასოს რეალური ღირებულებით, 
ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით, ფასს 9-ის შესაბამისად. საწარმომ ამგვარი 
გადაწყვეტილება ცალ-ცალკე უნდა მიიღოს თითოეულ მეკავშირე ან ერთობლივ საწარმოსთან 
მიმართებით, ამ მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმოს თავდაპირველი აღიარებისას. 

 … 

წილობრივი მეთოდის პროცედურები 

 … 

36ა. 36-ე პუნქტის მოთხოვნის მიუხედავად, თუ საწარმოს (რომელიც თვითონ არ არის 
საინვესტიციო საწარმო) მონაწილეობის წილი აქვს მეკავშირე ან ერთობლივ საწარმოში, 
რომელიც საინვესტიციო საწარმოა, წილობრივი მეთოდის გამოყენებისას უფლება აქვს, 
გადაწყვიტოს რეალური ღირებულების იმ შეფასების შენარჩუნება, რომელიც ამ საინვესტიციო 
მეკავშირე ან ერთობლივმა საწარმომ გამოიყენა შვილობილ საწარმოებში საკუთარი 
მონაწილეობის  წილების შესაფასებლად.  საწარმომ ამგვარი გადაწყვეტილება ცალ-ცალკე 
უნდა მიიღოს თითოეულ საინვესტიციო მეკავშირე ან ერთობლივ საწარმოსთან მიმართებით, 
შემდეგი თარიღებიდან ყველაზე გვიანი თარიღისთვის: (ა)  საინვესტიციო მეკავშირე ან 
ერთობლივი საწარმოს თავდაპირველი აღიარების თარიღი; (ბ)  თარიღი, როდესაც მეკავშირე 
ან ერთობლივი საწარმო ხდება საინვესტიციო საწარმო; და (გ)  თარიღი, როდესაც 
საინვესტიციო მეკავშირე ან ერთობლივი საწარმო პირველად გახდება სათავო საწარმო.  

 … 

ძალაში შესვლის თარიღი და გარდამავალი დებულებები 

 ...	 

45ე. 2016 წლის დეკემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „ფასს სტანდარტების ყოველწლიური 
გაუმჯობესება - 2014-2016 წლების ციკლი“ - გამოიწვია მე-18 და 36ა  პუნქტების შეცვლა. 
საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს ბასს 8-ის  
შესაბამისად,  2018 წლის 1 იანვარს ან მის შემდგომ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. 
ნებადართულია ვადამდელი გამოყენება. თუ საწარმო ამ ცვლილებებს უფრო ადრინდელი 
პერიოდისთვის გამოიყენებს, მან ეს ფაქტი უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების 
შენიშვნებში. 


