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

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

მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  
 

წინამდებარე პუბლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, მათ შორის საავტორო უფლება, ეკუთვნის IFRS® Foundation-ს. 

საავტორო უფლება © 2019 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

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

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

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

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

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

ან უმოქმედობის გამო) ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ, ან არაპირდაპირ 

გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე დაყრდნობით განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება, ან 

ნებისმიერი მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა და მასალების გამოყენება. 

შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, ავტორებსა და გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის ზიანთან, ან 

ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე პუბლიკაციის, ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, მათ შორის, 

მაგრამ არამხოლოდ პირდაპირ, არაპირდაპირ, გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან 

დაკავშირებით.   

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

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

მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  
 

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

გამოყენების პირობების შესაბამისად. თუ აპირებთ ჩვენი მასალების კომერციულ პროდუქტში ჩართვას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, რადგან ამ შემთხვევაში 

დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ 

ბმულს www.ifrs.org/issued-standards. 

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

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

დარწმუნდეთ, რომ იყენებთ შესაბამის მასალას, შეამოწმოთ ფონდის ვებგვერდი, რათა მიიღოთ ინფორმაცია სტანდარტში შეტანილი ცვლილებების, მსს-ს დანერგვის 

ჯგუფის ჯერ არ ასახული კითხვების და პასუხების, ან/და მოდულების ახალი ვერსიების შესახებ. 

 

გამოყენების პირობები 

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

პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

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

დაგჭირდებათ წერილობითი ლიცენზია, რომელიც შესაძლოა მიიღოთ, ან ვერ მიიღოთ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სალიცენზიო 

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

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

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

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

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-03)  
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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 35-ე განყოფილების - „მსს ფასს-ზე გადასვლა“ 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 35-ე 
განყოფილების ტექსტში.  შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია 
საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით.  ეს 
შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის 
დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 
 

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 ინფორმაციის 

მოთხოვნა:  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-ელ იანვარს 

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

  

წინამდებარე მოდული 

 
წინამდებარე მოდული ეთმობა ზოგად მოთხოვნებს, რომლებსაც ასრულებენ ის საწარმოები, 

რომლებიც პირველად იყენებენ მსს ფასს-ს, როგორც ეს განსაზღვრულია 35-ე განყოფილების - 

„მსს ფასს-ზე გადასვლა“ შესაბამისად. იგი გვაცნობს თემას და ახდენს ოფიციალური ტექსტის 

რეპროდუქციას განმარტებით შენიშვნებთან და მაგალითებთან ერთად, რომლებიც 

შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან 

გადაწყვეტილებებს, რომლებიც საჭიროა მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის აღრიცხვისას. 

ამასთან, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი 
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მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და სიტუაციური მაგალითები, 

რომლებიც მოთხოვნების გამოყენების პრაქტიკულ შესაძლებლობას იძლევა, რათა მსს ფასს 

სტანდარტის პირველად გამოყენება და საწარმოს პირველი ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებით შენიშვნებში მოთხოვნილი ინფორმაციის გამჟღავნება მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით მოხდეს. 

 

ამ მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მსს ფასს სტანდარტის ფარგლებში თქვენ 

უნდა შეგეძლოთ: 

 განსაზღვრა, თუ როდის იყენებს საწარმო პირველად მსს ფასს სტანდარტს; 

 განმარტება, თუ როდის შეუძლია საწარმოს, რომელმაც მსს ფასს სტანდარტი გამოიყენა 

წინა პერიოდში, 35-ე განყოფილების გამოყენება;  

 მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღის დადგენა; 

 გაგება, თუ რა არის მოთხოვნილი, დაშვებული და აკრძალული საწარმოს საწყისი 

სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევისას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად;  

 მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი 

კაპიტალის ყველა შესაბამისი კორექტირების განსაზღვრა;  

 სავალდებულო გამონაკლისებისა  და არჩევითი შეღავათების გაგების დემონსტრირება მსს 
ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებისას რეტროსპექტულად გამოყენებასთან 

დაკავშირებით, რაც განსაზღვრულია 35-ე განყოფილებით; 

 განმარტებით შენიშვნებში საწარმოსთვის 35-ე განყოფილებით მოთხოვნილი 

ინფორმაციის გამჟღავნება; და 

 იმ მნიშვნელოვანი მსჯელობის დემონსტრირება, რომელიც მოითხოვება ბუღალტრული 

აღრიცხვისას მსს ფასს სტანდარტზე გადასასვლელად. 

 

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; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და    

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 
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მსს ფასს სტანდარტში, დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე 

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინთა განმარტებები, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს.  

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

განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს.   აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  

 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან მსს ფასს  საწარმოებმა, რომელთაც 

დანერგეს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის 

გამოცემის დროს (2019 წლის მარტი) მსს-ს 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, მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

35-ე განყოფილება ადგენს სააღრიცხვო მიდგომას და განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის 

გამჟღავნების მოთხოვნებს საწარმოსთვის, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს.  

35-ე განყოფილების მიზანია, შესაფერისი ამოსავალი ბაზის უზრუნველყოფა მსს ფასს 

სტანდარტით აღრიცხვის საწარმოებლად, რაც აბალანსებს საჭიროებას, რომ ფინანსური 

ანგარიშგება წარმოადგენდეს მაღალი ხარისხის ინფორმაციას, რომელიც გამჭვირვალე იქნება 

მომხმარებლისათვის, შესადარისი ყველა წარდგენილი პერიოდისთვის და შეიძლება 

მიღებულ იქნეს ისეთი დანახარჯებით, რომლებიც არ აღემატება მომხმარებელთათვის 

მისაღებ სარგებელს.  საწარმოს პირველი ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც შეესაბამება მსს 
ფასს სტანდარტს, მზადდება მსს ფასს სტანდარტის იმ ვერსიის მოთხოვნების გამოყენებით, 

რომელიც ძალაშია აღნიშნული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ყველა განსაზღვრული 

შეღავათის გათვალისწინებით (იხ. 35.9-35.11 პუნქტები).(1) 

                                                 
(1)მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის ვერსია მოქმედია 2017 წლის 1-ელ იანვარს და მას შემდეგ დაწყებული წლიური 

პერიოდებისთვის. თუმცა, ნებადართულია აღნიშნული შესწორებების ვადაზე ადრე გამოყენება, მაგალითად, 2015 ან 2016 

წლის საანგარიშგებო პერიოდებში. სტანდარტის 2015 წლის ვერსიამდე გამოიყენებოდა 2009 წლის ვერსია. 
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საწარმოს პირველი ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც მომზადდა მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად, უნდა მოიცავდეს საწარმოს ნათელ და უპირობო განაცხადებს მსს ფასს 

სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ, შესადარის ინფორმაციას მინიმუმ ერთ წინა 

პერიოდთან დაკავშირებით და განმარტებას, რა გავლენა მოახდინა ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის ადრინდელი საფუძვლებიდან მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლამ საანგარიშგებო 

ფინანსურ მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულად ნაკადებზე.  
 

35-ე განყოფილება განსაზღვრავს საწარმოს აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი 

კაპიტალის კორექტირებების განხორციელების მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღისთვის, როგორც ამოსავალი ბაზა მსს ფასს სტანდარტით აღრიცხვის 

საწარმოებლად.  მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის ყველაზე ადრინდელი 

პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც ხდება სრულყოფილი შესადარისი ინფორმაციის 

წარდგენა მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. მაგალითად, თუ საწარმოს მსს ფასს 

სტანდარტით მომზადებული პირველი წლიური ფინანსური ანგარიშგებაა 20X4 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის და იგი წარადგენს შესადარის ინფორმაციას მხოლოდ 

ერთ წელთან დაკავშირებით, საწარმოს მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი იქნება 20X3 წლის 1-

ლი იანვარი (რაც იგივეა, საქმიანობის დამთავრება 20X2 წლის 31 დეკემბერს). 

ერთი და იგივე სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოიყენება ყველა წარდგენილი პერიოდისათვის 

(მათ შორის შესადარისი ინფორმაცია) მსს ფასს სტანდარტით მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგების პირველ პაკეტში. აღნიშნული სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოყენებულ უნდა იქნეს 

რეტროსპექტულად, გარდა 35.10 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა, როდესაც საწარმო 

ირჩევს ისარგებლოს 35.10 პუნქტში მოცემული ერთი ან რამდენიმე შეღავათით. ასევე 

გათვალისწინებულია ზოგადი შეღავათი მსს ფასს სტანდარტის რეტროსპექტულად 

გამოყენებასთან დაკავშირებით, როდესაც ეს შეუძლებელია (იხ.35.11 პუნქტი). სააღრიცხვო 

პოლიტიკა შეიძლება განსხვავდებოდეს იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისგან, რომელიც 

გამოყენებული იყო საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად. სააღრიცხვო პოლიტიკაში მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებისას 

მომხდარმა ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს მანამდე წარდგენილი მონაცემების 

კორექტირება შესადარისი პერიოდ(ებ)ისთვის. მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე 

(ანუ, ზემოხსენებულ მაგალითში, 20X3 წლის პირველ იანვრამდე) საანგარიშგებო 

პერიოდებთან დაკავშირებული ყველა კორექტირება პირდაპირ აღიარდება გაუნაწილებელ 

მოგებაში (ან, თუ მიზანშეწონილია, საკუთარი კაპიტალის სხვა კატეგორიაში) მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისათვის (იხ. 35.8 პუნქტი). 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ 

 

ქვემოთ მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის 35-ე განყოფილებაში შეტანილი ძირითადი 

ცვლილებები: 

 დამატებულია არჩევანი, რომლითაც ნებადართულია 35-ე განყოფილების 

არაერთჯერადად გამოყენება განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნების 

მოთხოვნებთან ერთად (იხ. 35-ე და 35.12ა პუნქტები); 

 დამატებულია გამონაკლისი მსს ფასს სტანდარტის რეტროსპექტულად გამოყენებასთან 

დაკავშირებით სახელმწიფო სესხების მიმართ, რომელთა  საპროცენტო განაკვეთი 
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დაბალია საბაზრო განაკვეთზე და რომლებიც არსებობდა მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღისთვის (იხ. 35.9(ვ) პუნქტი);  

 დამატებულია არჩევანი, რომელიც უფლებას აძლევს საწარმოს, რომელიც პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს, გამოიყენოს გარკვეული მოვლენებით განპირობებული რეალური 

ღირებულების შეფასება როგორც „დასაშვები საწყისი ღირებულება“(იხ. 35.10(და) პუნქტი); 

 დამატებულია არჩევანი, რომელიც უფლებას აძლევს საწარმოს, რომელიც პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს, პერსპექტიულად გამოიყენოს 29-ე განყოფილება - „მოგების 
გადასახადი“ მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღიდან, გადასინჯული 29-ე 

განყოფილებისთვის დანერგილ გარდამავალ დებულებებთან ერთად (იხ. 35.10(თ) 

პუნქტი); 

 დამატებულია არჩევანი, რომელიც უფლებას აძლევს საწარმოს დასაშვებ საწყის 

ღირებულებად მიიჩნიოს ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისი საბალანსო ღირებულება ისეთი ძირითადი 

საშუალებების, ან არამატერიალური აქტივებისთვის, რომლებიც გამოიყენება სატარიფო 

რეგულირებას დაქვემდებარებულ ოპერაციებში (იხ. 35.10(ნ) პუნქტი); 

 დამატებულია მითითებები საწარმოებისთვის, რომლებიც განიცდიდნენ მძიმე 

ჰიპერინფლაციას (იხ. 35.10(ო) პუნქტი); და 

 გამოყენებულია გამარტივებული ფორმულირება ფინანსური ინფორმაციის 

გადაანგარიშების შეღავათთან დაკავშირებით მსს ფასს-ის პირველად გამოყენებისას, თუ 

ეს შეუძლებელია ((იხ.35.11 პუნქტი). 

ასევე განხორციელდა მე-9 განყოფილებიდან „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური 
ფინანსური ანგარიშგება“ გამომდინარე ცვლილება  (იხ. 35.10(ვ) პუნქტი) და სარედაქციო 

ხასიათის ცვლილებები. ყველა ცვლილება განხილულია წინამდებარე მოდულში. 

 

 

მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 
 

35.1 ეს განყოფილება ეხება იმ საწარმოებს, რომლებიც პირველად იყენებენ მსს ფასს-ს, 

მიუხედავად იმისა, მათი წარსული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებული იყო ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიით, თუ სხვა საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების საფუძველზე, როგორიცაა, მაგალითად ეროვნული 

ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტები, ან მოგების გადასახადის გაანგარიშების 

ადგილობრივი ბაზა. 

 

შენიშვნები—მოქმედების სფერო 
 

საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს, არის საწარმო, რომელიც 

წარადგენს მსს ფასს-ის შესაბამისად მომზადებულ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებას, 

იმის მიუხედავად, წარსულში ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლად ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას იყენებდა, თუ ბუღალტრული აღრიცხვის 

სტანდარტების სხვა პაკეტს ან იმის მიუხედავად, საერთოდ მოუმზადებია თუ არა 

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება წარსულში. ფასს სტანდარტების 
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სრული ვერსია არის ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს) 

გარდა მსს ფასს სტანდარტისა. 

 

35.2 საწარმომ, რომელმაც მსს ფასს გამოიყენა წინა საანგარიშგებო პერიოდში, მაგრამ 

ადრინდელი პერიოდების უკანასკნელი წლიური ფინანსური ანგარიშგება არ მოიცავს 

აშკარა და უპირობო განცხადებას მსს ფასს-თან შესაბამისობის შესახებ, უნდა 

გამოიყენოს წინამდებარე განყოფილება, ან მსს ფასს გამოიყენოს რეტროსპექტულად, მე-

10 განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ - შესაბამისად 

იმგვარად, თითქოს საწარმოს არასდროს შეუწყვეტია მსს ფასს-ის გამოყენება. თუ 

საწარმო არ გადაწყვეტს წინამდებარე განყოფილების გამოყენებას, მან მაინც უნდა 

გამოიყენოს 35.12ა პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები განმარტებით 

შენიშვნებში გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ, მე-10 განყოფილებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან ერთად, რომლებიც ეხება განმარტებით შენიშვნებში 

ინფორმაციის გამჟღავნებას. 

 

შენიშვნები— საწარმოს 35-ე განყოფილების გამოყენება არაერთჯერადად 
შეუძლია 
 

35-ე განყოფილების გამოყენება სავალდებულოა, როდესაც საწარმო პირველად იყენებს 

მსს ფასს სტანდარტს წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში. მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობა საჭიროებს იმას, რომ ფინანსური ანგარიშგება მოიცავდეს აშკარა და 

უპირობო განცხადებას მსს ფასს-თან შესაბამისობის შესახებ (3.3 პუნქტი). 35-ე 

განყოფილების მიზანია პრაქტიკული შეღავათის უზრუნველყოფა, როდესაც საწარმო 

პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს.  
 

საწარმომ, რომელსაც ადრე გამოყენებული აქვს მსს ფასს სტანდარტი, შემდგომში 

შესაძლოა შეწყვიტოს აღნიშნული სტანდარტის გამოყენება. თუ ეს საწარმო 

მოგვიანებით განაახლებს მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებას, მას შეუძლია აირჩიოს 

გამოიყენოს 35-ე განყოფილება, თუ დააკმაყოფილოს მსს ფასს სტანდარტის ყველა 

მოთხოვნა, თითქოს მას არასდროს შეუწყვეტია აღნიშნული სტანდარტის გამოყენება. 

თუ საწარმო მეორე შემთხვევას აირჩევს, მან რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს მსს 
ფასს სტანდარტი, თითქოს არასდროს შეუწყვეტია აღნიშნული სტანდარტის 

გამოყენება და სათანადო წესით უნდა განახორციელოს შესადარისი ინფორმაციის 

გადაანგარიშება. როდესაც საწარმო მსს ფასს სტანდარტს განმეორებით იყენებს, მას 

შეიძლება არ სჭირდებოდეს 35-ე განყოფილებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ან 

ყველა შეღავათი, ან შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების 

სარგებელი, ისე, თითქოს იგი აგრძელებდა აღნიშნული სტანდარტის გამოყენებას 

შეწყვეტის გარეშე, აღემატება აღნიშნული ინფორმაციის მომზადების დანახარჯებს. 

სწორედ ამიტომ არსებობს მსს ფასს სტანდარტის განმეორებით გამოყენების არჩევანი, 

35-ე განყოფილების გამოყენების მოთხოვნის ნაცვლად. 

მაგალითი—საწარმოს 35-ე განყოფილების გამოყენება არაერთჯერადად 
შეუძლია 
 

მაგ. 1 A საწარმო აკმაყოფილებს პირობებს, რათა 20X0 წელს პირველად გამოიყენოს მსს ფასს-ი 

და იყენებს 35-ე განყოფილებას 20X0 წლის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას. 

როგორც 20X0-ში, ისე 20X1 წელს A საწარმო გამოსცემს ფინანსური ანგარიშგების სრულ 

პაკეტს მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით. 20X2 წლის პირველ დღეს, A საწარმოს 

მშობელი საწარმო ყიდის A საწარმოში ინვესტიციას სხვა ჯგუფზე, რომელიც 



მოდული 35—მსს ფასს -ზე გადასვლა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-03)  
7 

 

 

მდებარეობს იმავე იურისდიქციაში, რომელშიც A საწარმო და იყენებს ადგილობრივ 

საყოველთაოდ მიღებულ ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებს. შესაბამისად, 20X2 და 

20X3 წლებში A საწარმო გამოსცემს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად. 20X4 

წელს, იურისდიქცია, რომელშიც საქმიანობას ეწევა A საწარმო (და ჯგუფი, რომლის 

ნაწილიც ის არის), ყველა საწარმოსგან მოითხოვს განსაზღვრული კრიტერიუმების 

დაკმაყოფილებას ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად 

მოსამზადებლად. 20X4 წელს A საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად. 

A საწარმო პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს 20X0 წელს.  35-ე განყოფილება 

გამოყენებულ იქნა საწარმოს 20X0 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

20X4 წელს, A საწარმომ შეიძლება კიდევ ერთხელ აირჩიოს 35-ე განყოფილების 

გამოყენება 20X4 წლის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ან შეიძლება აირჩიოს 

მსს ფასს სტანდარტის რეტროსპექტულად გამოყენება და, შესაბამისად, 

გადაიანგარიშოს 20X3 წლის თანხები, რაც იქნებოდა იმ შემთხვევაში, A საწარმოს რომ 

არ შეეწყვიტა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება. 
 

მსს ფასს-ის პირველად გამოყენება  

35.3 საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, მსს ფასს-ის შესაბამისი პირველი 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს უნდა იხელმძღვანელოს წინამდებარე 

სტანდარტით. 

 

შენიშვნები— მსს ფასს-ის პირველად გამოყენება 
 

35-ე განყოფილების მიზანია მოთხოვნების უზრუნველყოფა, რომლებიც შეამსუბუქებს 

ანგარიშგების ტვირთს საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული 

პირველი ფინანსური ანგარიშგებისთვის. 35-ე განყოფილების გარეშე, საწარმოს 

მოეთხოვებოდა მსს ფასს სტანდარტით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნის 

რეტროსპექტულად გამოყენება. 

 

35.4 მსს ფასს-ის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება არის პირველი წლიური 

ფინანსური ანგარიშგება, რომელშიც საწარმო ნათლად და უპირობოდ განაცხადებს, 

რომ მისი ფინანსური ანგარიშგება შეესაბამება მსს ფასს-ს. წინამდებარე სტანდარტის 

შესაბამისად მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება მიიჩნევა მსს ფასს-ის შესაბამის 

პირველ ფინანსურ ანგარიშგებად, თუ, მაგალითად საწარმოს: 

(ა) წინა პერიოდებში საერთოდ არ წარუდგენია ფინანსური ანგარიშგება; 

(ბ) უკანასკნელი ანგარიშგება მომზადებული აქვს ეროვნული სტანდარტებით, 

რომელიც არ შეესაბამება წინამდებარე სტანდარტს ყველა ასპექტში; ან 

(გ) მისი წინა პერიოდების უკანასკნელი ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილი იყო 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისად. 

 

შენიშვნები — განსაზღვრა პირველად იყენებს თუ არა საწარმო მსს ფასს-ს  
 

საწარმოს არ შეუძლია განაცხადოს მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობა, თუ იგი არ 

შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის ყველა მოთხოვნას. მაგალითად, საწარმოს უფლება 
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არ აქვს აირჩიოს ზოგიერთი მოთხოვნა მსს ფასს სტანდარტიდან და ზოგიერთი ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიიდან.  
 

იმის განსაზღვრა, პირველად იყენებს თუ არა საწარმო მსს ფასს, პირველი ნაბიჯია 35-ე 

განყოფილების გამოყენებისას. ძირითადად, ამის განსაზღვრა არ არის რთული. 

ზოგიერთ შემთხვევაში, ამის განსაზღვრა საჭიროებს მსჯელობას. პირველ დიაგრამაზე 

მოცემულია ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.   
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არა 

იყენებს საწარმო მსს ფასს სტანდარტს ყველა 

ასპექტში, რაც მოიცავს აშკარა და უპირობო 

განცხადებას მსს ფასს-თან შესაბამისობის 

შესახებ? 

35-ე განყოფილება არ 

გამოიყენება 
არა 

საწარმოს წარდგენილი აქვს ფინანსური 

ანგარიშგება წინა პერიოდებში? 

საწარმო პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს. 

გამოიყენება 35-ე 

განყოფილება. 

არა 

დიახ 

დიახ 

საწარმოს წინა პერიოდების უკანასკნელი 

ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილი იყო ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისად,  

რაც მოიცავს აშკარა და უპირობო განცხადებას 

ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

შესაბამისობის შესახებ? 

არა 

არა 

საწარმო პირველად იყენებს მსს ფასს-ს. 

გამოიყენება 35-ე განყოფილება*. 

საწარმოს წინა პერიოდების უკანასკნელი 

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებული  იყო 

ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისად და 

წარდგენილი იყო ფინანსური ანგარიშგების 

კიდევ ერთ პაკეტთან ერთად,  რაც მოიცავდა 

აშკარა და უპირობო განცხადებას მსს ფასს 

სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ?   

35-ე განყოფილება არ 

გამოიყენება 
 დიახ 

საწარმოს უკანასკნელი ფინანსური 

ანგარიშგება მომზადებული აქვს მსს ფასს 

სტანდარტის გამოყენებით ყველა ასპექტში, 

რაც მოიცავს აშკარა და უპირობო 

განცხადებას მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ? 

35-ე განყოფილება არ 

გამოიყენება 
 

დიახ 

საწარმომ გამოიყენა მსს 
ფასს სტანდარტი 

უკანასკნელ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში. 

საწარმომ გამოიყენა 

მსს ფასს სტანდარტი 

უკანასკნელ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში. 

 

დიახ 

დიაგრამა 1  გადაწყვეტილებების ხე—განსაზღვრა პირველად იყენებს თუ არა საწარმო მსს ფასს სტანდარტს 

* თუ საწარმო მეორეჯერ იყენებს მსს ფასს-ს პირველად, 35-ე განყოფილება არჩევითია. 

3.3 პუნქტი მოითხოვს, 

რომ ფინანსური 

ანგარიშგება მოიცავდეს 

განცხადებას მსს ფასს 

სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ. 

საწარმო პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს. 

გამოიყენება 35-ე 

განყოფილება*. 
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მაგალითები— მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური 

ანგარიშგება 
 

მაგ. 2 დაფუძნების შემდეგ, საწარმო წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად. 

საწარმომ 2003 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვისაც მოამზადა პროფორმა 

(საორიენტაციო) ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების 

შესაბამისად, მაგრამ, აღნიშნული პროფორმა (საორიენტაციო) ფინანსური ანგარიშგება 

არ მოიცავდა არც შესადარის მონაცემებს და არც განცხადებას მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ.  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს. შესაბამისად, აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება 

მოიცავს 20X3 წლის შესადარის მონაცემებს და ნათელ და უპირობო განცხადებას 

ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ.  

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგების სრული პაკეტი არის საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი 

პირველი ფინანსური ანგარიშგება. 20X4 წელს საწარმო პირველად იყენებს მსს ფასს 

სტანდარტს. 35-ე განყოფილება გამოიყენება და მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღია 20X3 

წლის 1-ლი იანვარი. 

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ნათელი და 

უპირობო განცხადება ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის 

შესახებ, როგოც ეს წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ მაგალითში. 

2. მომზადების საფუძველი 

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (მსს ფასს 

სტანდარტი) გამოყენებით. ფინანსური ანგარიშგების წინამდებარე სრული პაკეტი 

(20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის) არის საწარმოს პირველი 

ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს. 
 

მაგ. 3 იურისდიქციაში მოქმედი ადგილობრივი სტანდარტი მცირე და საშუალო 

საწარმოებისთვის ზოგიერთ საკითხში განსხვავდება მსს ფასს სტანდარტისგან — 

არსებითად განსხვავებულია აღიარებისა და შეფასების რამდენიმე მოთხოვნა. აღნიშნულ 

იურისდიქციაში მცირე და საშუალო საწარმოებს მოეთხოვებათ ადგილობრივი მსს 

სტანდარტის გამოყენება.  საწარმოს ადგილობრივი მსს სტანდარტის შესაბამისი 

პირველი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია 20X4 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს აშკარა და 

უპირობო განცხადებას ადგილობრივ მსს სტანდარტთან და, ასევე, განსაზღვრული 

მოთხოვნების გარდა, მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ.  

საწარმოს 20X4 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგება არ შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის ყველა მოთხოვნას. შესაბამისად, 

აღნიშნული საწარმო არ წარმოადგენს საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს 

სტანდარტს 20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში.  
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მაგ. 4 არსებობს ზოგიერთი სხვაობა იურისდიქციაში მოქმედ ადგილობრივ მსს სტანდარტსა 

და მსს ფასს სტანდარტს შორის. აღნიშნულ იურისდიქციაში მცირე და საშუალო 

საწარმოებს მოეთხოვებათ ადგილობრივი მსს სტანდარტის გამოყენება. საწარმოს 

ადგილობრივი მსს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

მომზადებულია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის.  აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება ასევე შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს და საწარმო აკეთებს 

აშკარა და უპირობო განცხადებას, როგორც მსს ფასს სტანდარტთან, ასევე ადგილობრივ 

მსს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ 

საწარმოს 20X4 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგება შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის ყველა მოთხოვნას. შესაბამისად, 

აღნიშნული საწარმო არის საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს 

20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში.  
 

შენიშვნა: წინამდებარე მაგალითში აღწერილი გარემოებები შეიძლება მოხდეს, 

როდესაც: 

 მსს ფასს სტანდარტსა და ადგილობრივ მსს სტანდარტს შორის არსებული 

სხვაობები დაკავშირებულია განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის 

გამჟღავნების მოთხოვნებთან და საწარმო შეესაბამება ორივე სტანდარტის ყველა 

გამჟღავნების მოთხოვნას; 

 მსს ფასს სტანდარტსა და ადგილობრივ მსს სტანდარტს შორის არსებული 

სხვაობები დაკავშირებულია აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნებთან, რომლებიც 

ეხება ისეთ ოპერაციებს, რომლებიც არ განუხორციელებია საწარმოს ან რომლებიც 

არ არის საწარმოსთვის არსებითი; ან/და  

 ადგილობრივი მსს სტანდარტით ნებადართულია სააღრიცხვო პოლიტიკის 

რამდენიმე არჩევანი აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შემთხვევაში და 

საწარმო ირჩევს მსს ფასს სტანდარტის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების 

შესაბამის ვარიანტს.  

 

მაგ. 5 დაფუძნების შემდეგ, საწარმო წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად.  20X3 

წელს საწარმომ გამოაქვეყნა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X3 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი), რაც 

მომზადებული იყო მსს ფასს სტანდარტის 35-ე განყოფილების  გამოყენებით. საწარმო 

გეგმავს, რომ ეს იყოს ფინანსური მდგომარეობის საწყისი ანგარიშგება 20X4 წლის 

ფინანსური ანგარიშგებისთვის, რომლებიც მომზადდება მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით. 

საწყისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება არ წარმოადგენს ფინანსური 

ანგარიშგების სრულ პაკეტს (იხ. 35.5 პუნქტი), ამიტომ არ იქნება საწარმოს მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება. 

მაგ. 6 დაფუძნების შემდეგ, საწარმო წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის შესაბამისად. საწარმომ 2003 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვისაც მოამზადა პროფორმა (საორიენტაციო) ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს 

სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, მაგრამ, აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება არ 

მოიცავდა არც შესადარის მონაცემებს და არც განცხადებას მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ.  
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საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს. შესაბამისად, აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება 

მოიცავს 20X3 წლის შესადარის მონაცემებს და ნათელ და უპირობო განცხადებას 

ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ.  

20X4 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგების სრული პაკეტი არის საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი 

პირველი ფინანსური ანგარიშგება. 20X4 წელს საწარმო პირველად იყენებს მსს ფასს 

სტანდარტს. 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მომზადებული 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში საწარმომ გაამჟღავნა ინფორმაცია, 

რაც მოცემულია მე-2 მაგალითში. 

35.5 ფინანსური ანგარიშგების სრულ პაკეტს განსაზღვრავს 3.17 პუნქტი. 

 

შენიშვნები—ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი 
 

3.17 პუნქტის თანახმად  ‘ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი’ მოიცავს: 

(ა) საანგარიშგებო თარიღისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებას (იხ. მე-4 განყოფილება). 

(ბ) ასევე, ან (იხ. მე-5 განყოფილება): 

(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 (იხ. 

მე-6 განყოფილება). 

(დ) საანგარიშგებო პერიოდის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას (იხ. მე-7 

განყოფილება). 

(ე) განმარტებით შენიშვნებს, სადაც მოკლედ განხილულია ყველა მნიშვნელოვანი 

სააღრიცხვო პოლიტიკა და სხვა განმარტებითი ინფორმაცია (იხ. მე-8 

განყოფილება). 

 

მოთხოვნილია წინა შესადარისი პერიოდის ინფორმაცია.   

 

3.3 პუნქტი მოითხოვს, რომ 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 მსს ფასს 

სტანდარტის ყველა მოთხოვნის მიხედვით, მასში მითითებული არ უნდა იყოს, რომ 

იგი წარდგენილია მსს ფასს-ის შესაბამისად. 
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35.6 3.14 პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ ფინანსური ანგარიშგების სრულ პაკეტში 

წარმოადგინოს წინა შესადარისი პერიოდის შესადარისი ინფორმაცია, მიმდინარე 

პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ ყველა ფულად ელემენტთან 

დაკავშირებით, ასევე გარკვეული შესადარისი აღწერილობითი ხასიათის ინფორმაცია. 

საწარმოს უფლება აქვს, შესადარისი ინფორმაცია წარმოადგინოს ერთზე მეტ შესადარის 

წინა პერიოდთან დაკავშირებით. მაშასადამე, საწარმოსთვის მსს ფასს-ზე გადასვლის 
თარიღი არის ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო 

წარადგენს სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას წინამდებარე სტანდარტის 

შესაბამისად, ამ სტანდარტით მომზადებულ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

შენიშვნები—მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი 
 
მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი მნიშვნელოვანია, რადგან ამ თარიღიდან 

გამოიყენება 35-ე განყოფილების სრული რეტროსპექტული გამოყენების შეღავათები.  

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის ყველაზე ადრინდელი პერიოდის 

დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო წარადგენს სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მსს ფასს სტანდარტით მომზადებულ პირველ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღისთვის მზადდება საწარმოს აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი 

კაპიტალის შესაბამისი კორექტირებების განსაზღვრისთვის (იხ. 35.7–35.11 პუნქტები).  

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მზადდება როგორც ამოსავალი ბაზა 

საწარმოსთვის მსს ფასს  სტანდარტით აღრიცხვის საწარმოებლად და არ არის საჭირო 

მისი ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში.  
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დიაგრამა 2 მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისა და საანგარიშგებო თარიღის ილუსტრაცია, 

თუ დავუშვებთ, რომ საწარმო შესადარის ინფორმაციას ერთი წლისთვის წარადგენს 

 

 

  

Time

ერთი წლისთვის წარდგენილი
შესადარისი
ინფორმაცია(გამოიყენება
გამონაკლისები იხ. 35.11 პუნქტი)

ფინანსური წელი, რომლისთვისაც
წარდგენილია პირველი მსს ფასს-ის
შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგება

მსს ფასს-ზე გადასვლის
თარიღი საანგარიშგებო თარიღი

თარიღი, რომლისთვისაც
გამოიყენება 35-ე განყოფილების
შეღავათები

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის
ის ვერსია*, რომელიც მოქმედებს იმ

წლიური პერიოდის დასაწყისში, 
რომელიც მთავრდება

* გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნული ვერსია მსს ფასს-ზე
გადასვლის თარიღისთვის და მსს ფასს-ის შესაბამისად მომზადებულ პირველ
ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი ყველა პერიოდისთვის

დრო 
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მაგალითები—მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი 
 

მაგ. 7 20X1 წელს, საწარმოს ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება  

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული ფინანსური წლისთვის. მანამდე, საწარმო 

წარადგენდა ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად. არც ადგილობრივი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები და არც 

ადგილობრივი კანონი საწარმოებისგან არ მოითხოვს შესადარისი ინფორმაციის 

წარდგენას. 

მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს შესადარისი ინფორმაციის წარდგენას მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად მინიმუმ ერთ წელთან დაკავშირებით (იხ. 3.14 პუნქტი). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლისთვის იქნება საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური 

ანგარიშგება.  აღნიშნულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული უნდა იყოს შესადარისი 

ინფორმაცია მინიმუმ ერთ წინა წელთან დაკავშირებით  (მაგ. 20X3 წლისთვის) და 

ნათელი განცხადება მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ. 

იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო გადაწყვეტს მხოლოდ ერთი წლის შესადარისი 

ინფორმაციის წარდგენას, საწარმოსთვის მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი 

იქნება 20X3 წლის 1-ლი იანვარი—ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, 

რომლისთვისაც საწარმო წარადგენს სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად, ამ  სტანდარტით მომზადებულ პირველ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში. 

საწარმოს რომ გადაეწყვიტა, მაგალითად, ორი წლის შესადარისი ინფორმაციის 

წარდგენა მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად (მაგ. 20X2 და 20X3 წლები), 

საწარმოსთვის მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი იქნებოდა 20X2 წლის 1-ლი 

იანვარი— ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო 

წარადგენს სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, 

მსს ფასს სტანდარტით მომზადებულ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

შენიშვნა: მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობისთვის საწარმომ უნდა წარადგინოს და 

განმარტებით შენიშვნებში გაამჟღავნოს შესადარისი ინფორმაცია მინიმუმ ერთ წელთან 

დაკავშირებით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს არ არის მოთხოვნილი ადგილობრივი 

კანონმდებლობით. 

 
მაგ. 8 ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობა 

საწარმოსგან მოითხოვს სრული შესადარისი ინფორმაციის წარდგენას მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად ორი წინა პერიოდისთვის.  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლისთვის არის საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური 

ანგარიშგება. აღნიშნულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია შესადარისი ინფორმაცია 

როგორც 20X2, ასევე 20X3 წელთან დაკავშირებით და ნათელი და უპირობო განცხადება 

ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ. 

საწარმოსთვის მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის 20X2 წლის 1-ლი 

იანვარი—ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო 
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წარადგენს სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, 

მსს ფასს სტანდარტით მომზადებულ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცედურები მსს ფასს-ზე 
გადასვლის თარიღისთვის 

 

35.7 გარდა 35.9–35.11 პუნქტებში აღწერილი შემთხვევებისა, საწარმომ მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღისთვის (ანუ ყველაზე ადრინდელი წარდგენილი პერიოდის 

დასაწყისისთვის): 

(ა)    უნდა აღიაროს ყველა აქტივი და ვალდებულება, რომლის აღიარება მოითხოვება მსს 
ფასს-ით; 

(ბ)     არ უნდა აღიაროს ისეთი მუხლები აქტივებად, ან ვალდებულებებად, რომელთა 

აღიარებაც ნებადართული არ არის მოცემული სტანდარტით; 

(გ)   მოახდინოს ფინანსური ანგარიშგების ყველა იმ ელემენტის რეკლასიფიცირება, 

რომლებიც ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

თანახმად, აღიარებული იყო ერთი ტიპის აქტივად, ვალდებულებად, ან საკუთარი 

კაპიტალის კომპონენტად, მაგრამ წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად 

წარმოადგენს სხვა ტიპის აქტივს, ვალდებულებას ან საკუთარი კაპიტალის 

კომპონენტს; და; 

(დ) გამოიყენოს წინამდებარე სტანდარტი ყველა აღიარებული აქტივისა და 

ვალდებულების შესაფასებლად. 

 
შენიშვნები—ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 
თარიღისთვის 
 

ზოგადი პრინციპი, რომელიც საფუძვლად უდევს 35.7(ა) –35.7(დ) პუნქტებს 

მდგომარეობს იმაში, რომ საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს 

რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს მსს ფასს სტანდარტის იმ ვერსიის ყველა 

მოთხოვნა, რომელიც ძალაშია საანგარიშგებო თარიღით დასრულებული წლიური 

პერიოდის დასაწყისში. შესაბამისად, მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად 

მომზადებული პირველი ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილია იმგვარად, თითქოს 

საწარმო ყოველთვის იყენებდა მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნულ ვერსიას. 35.9–35.11 

პუნქტებში მოცემულია გამონაკლისები და შეღავათები ზოგადი პრინციპიდან. 

2015 წლის შესწორებები მსს ფასს-ში (მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის ვერსია) 

მოქმედია 2017 წლის 1-ელ იანვარს და მას შემდეგ დაწყებული წლიური 

პერიოდებისთვის.  თუმცა, ნებადართულია აღნიშნული შესწორებების ვადაზე ადრე 

გამოყენება, მაგალითად 2015 ან 2016 წლის საანგარიშგებო პერიოდებისთვის. საბჭომ 

გადაწყვიტა, რომ მსს ფასს სტანდარტის შესწორებების ვადაზე ადრე გამოყენება 

ნებადართული უნდა იყოს, რათა დაეხმაროს იმ საწარმოებსა და იურისდიქციებს, 

რომლებიც მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების დაწყების პროცესში იყვნენ ან 

გეგმავდნენ მის გამოყენებას. საბჭომ ასევე აღნიშნა, რომ აღნიშნული შესწორებების 

ვადაზე ადრე გამოყენება ასევე მისცემს უფლებას საწარმოებს გამოიყენონ 

შესწორებული მსს ფასს სტანდარტი უფრო ადრეულ წლებში მომზადებული 

ფინანსური ანგარიშგებისთვის. მაგალითად, ზოგიერთ საწარმოს შეიძლება არ 

ევალებოდეს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ან შეიძლება მნიშვნელოვანი დრო 

სჭირდებოდეს წარსადგენად. შესაბამისად, აღნიშნული საწარმო, შესაძლოა, 
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ამზადებდეს ფინანსურ ანგარიშგებას საანგარიშგებო თარიღიდან დიდი დროის 

შემდეგ და სჭირდებოდეს შესწორებების გამოყენება წინა წლებისთვის. 

სტანდარტის 2015 წლის ვერსიის გამოყენებამდე გამოიყენებოდა სტანდარტის 2009 

წლის ვერსია. 

პირველი ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად 

მოსამზადებლად და წარსადგენად საწარმომ უნდა გადაიყვანოს საწყისი ნაშთები, იმ 

ყველაზე ადრეული შესადარისი პერიოდისთვის, რომელიც უნდა წარადგინოს მსს 
ფასს-ის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში, ისე, რომ ნაშთები ასახული იყოს 

მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების გამოყენების შემდეგ (მათ შორის 35.9–35.11 

პუნქტებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და შეღავათების გამოყენების 

შემდეგ). ამ თარიღისათვის (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) სტანდარტი არ 

მოითხოვს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენას მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

35.8 სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც საწარმო იყენებს წინამდებარე სტანდარტზე 

გადასვლისას, შესაძლოა განსხვავდებოდეს იმ სააღრიცხვო პოლიტიკისგან, რომელიც 

გამოყენებული იყო იმავე თარიღისთვის, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად. მაშასადამე, ამ სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღამდე არსებული ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოებების შედეგად 

წარმოიქმნება შესაბამისი კორექტირებების აუცილებლობა. აქედან გამომდინარე, 

საწარმომ მოცემულ სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის ზემოაღნიშნული 

კორექტირების თანხები პირდაპირ უნდა აღიაროს გაუნაწილებელ მოგებაში (ან, თუ 

მიზანშეწონილია, საკუთარი კაპიტალის სხვა კატეგორიაში). 

 

შენიშვნები— შემოსავლებისა და ხარჯების,  აქტივებისა და ვალდებულებების 
მუხლების კორექტირებები 
 

ოპერაციებთან, მოვლენებთან და გარემოებებთან დაკავშირებული შემოსავლებისა და 

ხარჯების,  აქტივებისა და ვალდებულებების მუხლების კორექტირებები, რომლებსაც 

ადგილი ჰქონდა საწარმოსთვის მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე, 

პირდაპირ აღიარდება გაუნაწილებელ მოგებაში (ან, თუ მიზანშეწონილია, საკუთარი 

კაპიტალის სხვა კატეგორიაში) მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის. 

ოპერაციებთან, მოვლენებთან და გარემოებებთან დაკავშირებული შემოსავლებისა და 

ხარჯების,  აქტივებისა და ვალდებულებების მუხლების კორექტირებები, რომლებსაც 

ადგილი ჰქონდა საწარმოსთვის მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღსა და 

საანგარიშგებო თარიღს შორის საწარმოს პირველი ფინანსური ანგარიშგებისა, 

რომელიც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში იმ 

საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც წარმოიშობა.  
 

მაგალითები—ყველა აქტივის და ვალდებულების აღიარება, რომლის აღიარება 
მოითხოვება მსს ფასს-ით (35.7(ა) პუნქტი) 
 

მაგ. 9 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 
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პრინციპების შესაბამისად. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ 20X0 წელს მომხდარი საწარმოთა გაერთიანებისას 

წარმოშობილი გუდვილი აღიარა  ხარჯად 20X0 წელს. მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისთვის, საწარმო არ ირჩევს 35.10(ა) პუნქტით განსაზღვრულ შეღავათს. 

რადგან 19.22(ა) პუნქტი მყიდველი საწარმოსგან მოითხოვს შეძენის თარიღით 

საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი გუდვილის აღიარებას აქტივად, საწარმო 

ახდენს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად 

განსაზღვრული ნაშთების კორექტირებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღი), რათა აღიაროს გუდვილი აქტივად 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს 

ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი). აღნიშნული კორექტირება პირდაპირ აისახება 

გაუნაწილებელ მოგებაში (იხ. 35.8 პუნქტი).(2)(3) 

გუდვილისა და გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება 20X3 წლის 1-ელ იანვარს 

ფასდება დაგროვილი ამორტიზაციისა და გაუფასურების გამოკლებით, რაც 

აღიარდებოდა 20X0 წლიდან 20X3 წლის 1-ელ იანვრამდე, გუდვილის აღრიცხვა 

ყოველთვის მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“ 

შესაბამისად რომ მომხდარიყო (იხ. 35.7(დ) პუნქტი).  

ანალოგიურად, 20X3 წლისთვის წარდგენილ შესადარის ინფორმაციასაც სჭირდება 

გუდვილის ამორტიზაციის კორექტირება მოგებაში ან ზარალში 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის.  
 

იხ. 35.10(ა) პუნქტი და 31–33 მაგალითები აღნიშნული მოთხოვნისგან არჩევით 

გათავისუფლებასთან (შეღავათთან) დაკავშირებით. 

მაგ. 10 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3 

წელი). 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ, როგორც მოიჯარემ გააფორმა დანადგარის იჯარა. 

საწარმოს საიჯარო ხელშეკრულების აღრიცხვა ყოველთვის მსს ფასს სტანდარტის 

მიხედვით რომ მოეხდინა, საიჯარო ხელშეკრულება ყოველთვის კლასიფიცირებული 

იქნებოდა ფინანსურ იჯარად და საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში საიჯარო აქტივი და საიჯარო ვალდებულება შეფასებული 

იქნებოდა, შესაბამისად, 97,413ფე-ად(4) და 88,649ფე-ად. 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

საფუძვლების შესაბამისად საწარმომ ყველა იჯარა ასახა, როგორც საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა. შესაბამისად, საწარმომ საიჯარო გადასახდელები იჯარის ვადის 

განმავლობაში თანაბრად ასახა ხარჯად მოგებაში ან ზარალში.  რადგან იჯარა 

მოითხოვდა თანაბარ გადახდებს ყოველ თვე, საწარმომ არ აღიარა აქტივი ან 

ვალდებულება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.  

                                                 
(2) სიმარტივისთვის წინამდებარე მოდულის ამ და ყველა სხვა მაგალითში არ არის გათვალისწინებული მოგების გადასახადის 

გავლენა.  
(3) წინამდებარე და სხვა მაგალითებში კორექტირება აღიარდება გაუნაწილებელ მოგებაში. თუმცა, 35.8 პუნქტით 

ნებადართულია აღნიშნული კორექტირების ასახვა საკუთარი კაპიტალის სხვა კატეგორიაში, თუ მიზანშეწონილია და 

სამართლებრივი მოთხოვნებით განსაზღვრულია საკუთარი კაპიტალის კომპონენტის გამოყენება  
(4)წინამდებარე მოდულის ამ და ყველა სხვა მაგალითში, ფულადი ოდენობები გამოსახულია „ფულად ერთეულებში“ (ფე). 
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20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) საწარმო აღიარებს აქტივს 

97,413ფე-ს და ვალდებულებას 88,649ფე-ს (მომავალი მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელების გადახდის ვალდებულება) ფინანსური იჯარისთვის. შესაბამისად, 

საწარმო ზრდის საწყის გაუნაწილებელ მოგებას 8,764ფე-ით  (ე. ი. 97,413ფე-ს მინუს 

88,649ფე). 

 

მაგ. 11 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმომ წარადგინა ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის ადგილობრივი მოგების გადასახადის მოთხოვნების შესაბამისად. 

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის საფუძვლების შესაბამისად, 

აკრძალულია ვალდებულების აღიარება კონსტრუქციული ვალდებულებისთვის. 

მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას, ანარიცხები, რომლებიც არსებობდა მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისათვის ან შესადარისი პერიოდის ბოლოსათვის, 

რომლებიც არ იყო აღიარებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად, რეტროსპექტულად უნდა იქნეს აღრიცხული. შეფასება 

უნდა ასახავდეს პირობებს შესაბამისად მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის ან 

შესადარისი პერიოდის ბოლოსათვის. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს საწარმოს 

ვალდებულებისა და საქმიანობის შედეგების  კეთილსინდისიერად ასახვას წლების 

მანძილზე, ასევე სხვა ანალოგიურ საწარმოებთან შესადარისი მეთოდებით. 

21-ე განყოფილება - “ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი 
აქტივები” საწარმოსგან მოითხოვს საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული 

კონსტრუქციული ვალდებულების, რომელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენის 

შედეგად, აღიარებას, როდესაც მოსალოდნელია, რომ ვალდებულების დასაფარად 

საჭირო იქნება ეკონომიკური სარგებლის გასვლა საწარმოდან  და როდესაც 

შესაძლებელია ვალდებულების სიდიდის საიმედოდ შეფასება (იხ. 21.4(ა) და 21.6 

პუნქტები). 

თუ კონსტრუქციული ვალდებულება წარმოიშვა 20X4 წელს და არ დაიფარა 20X4 წლის 

31 დეკემბრისთვის, საწარმო აღიარებს მას, როგორც ვალდებულებას და როგორც 

ხარჯს (ან როგორც აქტივის თვითღირებულების შემადგენელი ნაწილის სახით - იხ. 

21.5 პუნქტი) 20X4 წელს. 

თუ კონსტრუქციული ვალდებულება წარმოიშვა 20X3 წელს და არ დაიფარა 20X4 წლის 

31 დეკემბრისთვის, საწარმო აღიარებს მას, როგორც ვალდებულებას 20X3 წლის 31 

დეკემბერს და როგორც ხარჯს (ან აქტივის თვითღირებულების შემადგენელი ნაწილის 

სახით - იხ. 21.5 პუნქტი) 20X3 წელს. 

თუ კონსტრუქციული ვალდებულება წარმოიშვა 20X3 წლამდე, საწარმო აღიარებს 

ვალდებულებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს და საკუთარი კაპიტალის კორექტირების 

თანხებს პირდაპირ აღიარებს გაუნაწილებელ მოგებაში 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (იხ. 

35.8 პუნქტი) ან თვითღირებულების შემადგენელი ნაწილის სახით (იხ. 35.7(დ) 

პუნქტი). 21.11 პუნქტის შესაბამისად, საწარმო გადახედავს ანარიცხს 20X3 წლის 31 

დეკემბერს და 20X4 წლის 31 დეკემბერს და აღიარებს ხელახლა შეფასების 

კორექტირების თანხებს მოგებაში ან ზარალში ვალდებულების თანხის ცვლილების 

წელს (ანუ, შესაბამისად, 20X3 და 20X4 წელს). 
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35.7(დ) პუნქტის შესაბამისად, ვალდებულება აღიარდება იმ თანხის ოდენობის 

საუკეთესო შეფასებით, რომელიც საჭიროა ვალდებულების დასაფარად ან ამ 

ვალდებულების მესამე მხარისთვის გადასაცემად, როგორც ეს მოსალოდნელია 

შეფასების განხორციელების თარიღისათვის (ე. ი. 20X3 წლის 1-ელ იანვარს შესადარისი 

პერიოდის დასაწყისის ნაშთებისთვის, 20X3 წლის 31 დეკემბერს შესადარისი 

მონაცემებისთვის და 20X4 წლის 31 დეკემბერს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებისთვის საანგარიშგებო თარიღისათვის - იხ. 21.7 პუნქტი). ვალდებულების 

შეფასება ეყრდნობა საიმედო ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო იმ 

მომენტისათვის, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა (ე. ი.  

შესაბამისად 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული (20X3 წლის 1 იანვრის 

შეფასებისთვის), 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული და 20X4 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლებისთვის), და მართლზომიერად მოსალოდნელი იყო, 

რომ მოძიებული და გათვალისწინებული იქნებოდა (იხ. 10.19 პუნქტი). 

ხელმძღვანელობამ არ უნდა გამოიყენოს რეტროსპექტული გამოყენების უპირატესობა 

და არ უნდა შეიტანოს ცვლილებები ვალდებულების შეფასებაში ისეთ ახალ 

ინფორმაციაზე ან ახალ მოვლენებზე დაყრდნობით, რომლებიც არ იყო 

ხელმისაწვდომი შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების თავდაპირველი მომზადების 

დროს საწარმოს ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად (იხ, 

35.9(გ) პუნქტი). 

 

მაგალითები—აქტივებად ან ვალდებულებებად არ აღიარება თუ მსს ფასს 
სტანდარტით ეს არ არის ნებადართული (35.7(ბ) პუნქტი) 
 

მაგ. 12 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

მსს ფასს-ის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგებაა. აღნიშნული ფინანსური 

ანგარიშგება მოიცავს შესადარის ინფორმაციას მხოლოდ ერთ წელთან დაკავშირებით 

(20X3 წელი). 

საწარმომ წარადგინა ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის ადგილობრივი მოგების გადასახადის მოთხოვნების შესაბამისად. ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ 

ყველანაირი სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო დანახარჯების 

კაპიტალიზება მოახდინა არამატერიალური აქტივების ფარგლებში. 

18.14 პუნქტი მოითხოვს არამატერიალურ აქტივზე საწარმოს შიგნით გაწეული 

დანახარჯების (მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

დანახარჯების) აღიარებას იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც დანახარჯები 

იყო გაწეული, თუ ეს დანახარჯები არ წარმოადგენს სხვა აქტივის თვითღირებულების 

ნაწილს, რომელიც მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად აკმაყოფილებს აქტივად 

აღიარების კრიტერიუმებს.  შესაბამისად, 35.8 პუნქტის თანახმად, საწარმო ახდენს 

საწყისი ნაშთების კორექტირებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღი), რათა შეწყვიტოს სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოების არამატერიალური აქტივის აღიარება და შესაბამისი 

კორექტირება მოახდინოს გაუნაწილებელ მოგებაში. 

20X3 და 20X4 წელს გაწეული ნებისმიერი დანახარჯი სამეცნიერო-კვლევითი და 

საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებთან დაკავშირებით, ასახულია ხარჯებში 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 20X3 და 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლებისთვის. თუ საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად ამორტიზაცია აღიარებული იყო ხარჯად 20X3 წელს, 20X3 
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წლის შესადარის მონაცემებში, რომლებიც მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად არ აისახება აღნიშნული ამორტიზაცია.  

მაგ. 13 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

მსს ფასს-ის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგებაა. აღნიშნული ფინანსური 

ანგარიშგება მოიცავს შესადარის ინფორმაციას მხოლოდ ერთ წელთან დაკავშირებით 

(20X3 წელი) 

საწარმომ წარადგინა ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში საწარმომ აღიარა ვალდებულება, რომელიც შეფასებულია 2,000ფე-ად 

(20X2: 1,500ფე), რომელიც არ აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტის აღიარების 

კრიტერიუმებს, რადგან ეს მუხლი არის პირობითი ვალდებულება 21.12 პუნქტის 

შესაბამისად.  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

რომ მოემზადებინა, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახული იქნებოდა 2,200ფე 

ვალდებულება აღნიშნული მუხლისთვის. 

მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით, საწარმო არ ასახავდა პირობით ვალდებულებას 

20X3 წლის 1 იანვრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. შესაბამისად, 20X3 

წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი), საწარმო ამცირებს 

ვალდებულებას და ზრდის საწყის გაუნაწილებელ მოგებას (ე. ი. 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს) 1,500ფე-ით (35.8 პუნქტი). 

თუ დავუშვებთ, რომ აღნიშნული მუხლი ისევ პირობითი ვალდებულება იქნება 21.12 

პუნქტის შესაბამისად 20X4 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბერს არ მოიცავს ვალდებულებას აღნიშნული 

მუხლისთვის. აღნიშნული მუხლისთვის ვალდებულება ასევე არ არის აღიარებული 

შესადარის ინფორმაციაში (20X3 წლის 31 დეკემბერს), როგორც ეს ასახულია საწარმოს 

20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგებაში. ანალოგიურად, საწარმოს სრული 

შემოსავლის ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (და 

შესადარისი ინფორმაცია 20X3 წელთან დაკავშირებით) არ მოიცავს შემოსავალს ან 

ხარჯებს პირობით ვალდებულებასთან დაკავშირებით.  

თუ ეკონომიკური სარგებლის გასვლა შორეულ მომავალში არ არის მოსალოდნელი, 

საწარმო გაამჟღავნებს პირობით ვალდებულებას (იხ. 21.15 პუნქტი) 20X4 წლის 31 

დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

მაგალითები—მუხლების რეკლასიფიცირება (35.7(გ) პუნქტი) 
 

მაგ. 14 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული პირველი ფინანსური 

ანგარიშგებაა. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარის ინფორმაციას 

მხოლოდ ერთ წელთან დაკავშირებით (20X3 წელი). 

საწარმომ წარადგინა ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 
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ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში ზოგიერთი მარაგი ასახა, როგორც გრძელვადიანი აქტივები. მსს ფასს 

სტანდარტის 4.5 პუნქტის გამოყენებით, ყველა მარაგი უნდა კლასიფიცირდეს 

მოკლევადიან აქტივებად. 

მსს ფასს სტანდარტის 4.5 პუნქტის გამოყენებით, საწარმომ, რომელიც პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს, უნდა მოახდინოს ყველა იმ მარაგის რეკლასიფიცირება 

მოკლევადიან აქტივებად, რომლებიც ადრე ასახული იყო, როგორც გრძელვადიანი 

აქტივები. 

თუ დავუშვებთ, რომ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ორივე საფუძვლების 

შესაბამისად მარაგების მთლიანი რაოდენობა ფასდება ერთი და იგივე თანხით, არ 

ხდება გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება 20X3 წლის 1-ელ იანვარს. 

 

მაგ. 15 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული პირველი ფინანსური 

ანგარიშგებაა.  აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარის ინფორმაციას 

მხოლოდ ერთ წელთან დაკავშირებით (20X3 წელი).  

საწარმომ წარადგინა ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ აღრიცხა საწარმოს მიერ 

გამოშვებული ყველა პრივილეგირებული აქცია, როგორც წილობრივი ინსტრუმენტები, 

მიუხედავად იმისა, რომ საწარმომ უნდა გამოისყიდოს პრივილეგირებული აქციები 

1,000ფე-ად, 20X7 წლის 31 დეკემბერს. 

მსს ფასს სტანდარტის 22.5(ე) პუნქტის შესაბამისად, პრივილეგირებული აქციები 

ფინანსური ვალდებულებებია— რომლებიც სავალდებულო გამოსყიდვას 

ექვემდებარება ემიტენტის მიერ, რაიმე ფიქსირებული თანხით, რომელიმე 

ფიქსირებული მომავალი თარიღისათვის. შესაბამისად, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს 

ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) საწარმომ პრივილეგირებული აქციების კლასიფიცირება 

უნდა მოახდინოს ვალდებულებებად და ხელახლა შეაფასოს თანხა ამორტიზებული 

ღირებულებით მე-11 განყოფილების შესაბამისად. საწარმო ახდენს საწყისი ნაშთების 

კორექტირებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი). 

საწარმო პრივილეგირებულ აქციებს ასახავს, როგორც ვალდებულებას ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X4 წლის 31 დეკემბერს და 20X3 წლისთვის 

წარდგენილ შესადარის ინფორმაციაში. ანალოგიურად, საწარმოს სრული შემოსავლის 

ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (და შესადარისი 

ინფორმაცია 20X3 წელთან დაკავშირებით) მოიცავს ხარჯს ფინანსური 

დანახარჯებისთვის, რომლებიც წარმოიშობა ფინანსურ ვალდებულებასთან 

(პრივილეგირებული აქციები) დაკავშირებით, რაც განისაზღვრება ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით მე-11 განყოფილების შესაბამისად. 

თუ თანხა გამოაკლდა გაუნაწილებელ მოგებას პრივილეგირებულ აქციებზე 

გადახდილი დივიდენდებისთვის, აღნიშნული თანხა ისევ უნდა დაემატოს. 

 

მაგალითები— აღიარებული აქტივისა და ვალდებულების შეფასება (35.7(დ) 
პუნქტი) 
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მაგ. 16 საწარმო, რომელიც მართავს ტაქსების ბიზნესს, წარსულში ფინანსურ ანგარიშგებას 

ამზადებდა ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისად. იგი აღრიცხავდა 

ტაქსების ლიცენზიებს (არამატერიალურ აქტივს) გადაფასების მოდელის გამოყენებით, 

ანუ საბალანსო ღირებულება რეალური ღირებულების ტოლია გადაფასების თარიღით, 

შემცირებული ნებისმიერი შემდგომი აკუმულირებული ამორტიზაციისა და 

გაუფასურების ზარალის ოდენობით. გადაფასების ზრდა უნდა აისახოს სხვა სრულ 

შემოსავალში და დაგროვდეს საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში, დასათაურებით - 

გადაფასების ნამეტი.  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული პირველი ფინანსური 

ანგარიშგებაა. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარის ინფორმაციას 

მხოლოდ ერთ წელთან დაკავშირებით (20X3 წელი). მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისთვის, საწარმომ არ აირჩია 35.10(გ) და 35(დ) პუნქტებით გათვალისწინებული 

რეალური ღირებულების ან გადაფასების, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულების 

შეღავათი. 

მსს ფასს სტანდარტით არ არის ნებადართული გადაფასების მოდელის გამოყენება, რაც 

ნებადართულია არამატერიალური აქტივებისთვის ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსიით. იგი მოითხოვს თავდაპირველი აღიარების შემდეგ ყველა არამატერიალური 

აქტივის შეფასებას თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზაციისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით (იხ. 18.18 პუნქტი). შესაბამისად, 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი) საწარმო ახდენს 

ტაქსის ლიცენზიების ნაშთების კორექტირებას ნებისმიერი გადაფასების გავლენის 

გამოსარიცხად , რომელიც წინა პერიოდებში აღრიცხული იყო ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის შესაბამისად. გადაფასებულ თანხებზე 20X3 წელს ასახული 

ნებისმიერი ამორტიზაცია ასევე გამოირიცხება შესადარისი ინფორმაციიდან საწარმოს 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში, და შეიცვლება 

შესწორებული ამორტიზაციის ანარიცხით ღირებულების შესაბამისად . საკუთარი 

კაპიტალის განყოფილებაში ასევე გამოირიცხება გადაფასების ნამეტი (რაც 

აღიარებულია ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენებით). 

სხვა სიტყვებით, პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც შეესაბამება მსს ფასს 

სტანდარტს (20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, 20X3 წლის 

შესადარისი თანხების ჩათვლით), საწარმო ტაქსების ლიცენზიებს ისე ასახავს, თითქოს 

ყოველთვის შეფასებული იყო თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზაციისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.  

აღნიშნულ მოთხოვნის შესაბამის შეღავათებთან დაკავშირებით იხილეთ 35.10(გ), 

35.10(დ) და 35.10(და) პუნქტები და 36–40 მაგალითები. 

მაგ. 17 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

მსს ფასს-ის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგებაა. აღნიშნული ფინანსური 

ანგარიშგება მოიცავს შესადარის ინფორმაციას მხოლოდ ერთ წელთან დაკავშირებით 

(20X3 წელი) საწარმო იყენებს „პირველი შემოსავალში - პირველი გასავალში“ (ფიფო)  

ღირებულების ფორმულას მარაგების ღირებულების შესაფასებლად. 

20X4 წლამდე საწარმო წარადგენდა ფინანსური ანგარიშგებას იმ იურისდიქციის მოგების 

გადასახადის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელშიც საწარმო საქმიანობას ეწევა, მათ 
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შორის, „ბოლო შემოსავალში – პირველი გასავალში“ (“ლიფო”) ღირებულების 

ფორმულის გამოყენება მარაგების ღირებულების შესაფასებლად.  

მსს ფასს სტანდარტით არ არის ნებადართული „ბოლო შემოსავალში – პირველი 

გასავალში“ (“ლიფო”) ღირებულების ფორმულის გამოყენება (იხ. 13.18 პუნქტი).  

შესაბამისად, მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის, საწარმო მარაგებს აფასებს 

“ფიფო” ღირებულების ფორმულის გამოყენებით და შესაბამისად აკორექტირებს საწყის 

გაუნაწილებელ მოგებას 20X3 წლის 1-ლი იანვრისთვის (35.8 პუნქტი). გაყიდული 

საქონლის თვითღირებულება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

მსგავსად კორექტირდება შესადარისი ინფორმაციის მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად მომზადებისას. 

სხვა სიტყვებით, 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში (და 20X3 წლის შესადარის თანხებში) საწარმო მარაგებს აფასებს “ფიფო” 

ღირებულების ფორმულის გამოყენებით. 

35.9 ამ სტანდარტის პირველად გამოყენებისას საწარმომ რეტროსპექტულად არ უნდა 

შეცვალოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად გამოყენებული სააღრიცხვო მიდგომები ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციებისთვის: 

… 

 
შენიშვნები—გამონაკლისები 
 
35.9 პუნქტში ჩამოთვლილია ექვსი სიტუაცია, რომელთა დროს, საბჭოს მიაჩნია, რომ 

მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება სათანადო საიმედოობით შეუძლებელია ან 

შესაძლებელია ბოროტად გამოყენება, რადგან რეტროსპექტული გამოყენება საჭიროებს 

ხელმძღვანელობის მსჯელობას წარსული პირობების შესახებ მას შემდეგ, რაც უკვე 

ცნობილი გახდება კონკრეტული ოპერაციის შედეგები. შესაბამისად, 35.9 პუნქტით 

გათვალისწინებული გამონაკლისები რეტროსპექტულ გამოყენებასთან დაკავშირებით 

სავალდებულოა ყველა საწარმოსთვის, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს 

სტანდარტს. 

რადგან 35.9 პუნქტით განისაზღვრება გამონაკლისები იმ პრინციპებიდან, რომლებსაც 

ეფუძნება 35.7 და 35.8 პუნქტები, საწარმოს არ შეუძლია 35.9 პუნქტის გამოყენება სხვა 

მუხლებთან, ოპერაციებთან, მოვლენებთან და გარემოებებთან დაკავშირებით. 

35.9 ამ სტანდარტის პირველად გამოყენებისას საწარმომ რეტროსპექტულად არ უნდა 

შეცვალოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად გამოყენებული სააღრიცხვო მიდგომები ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციებისთვის: 

(ა)  ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტა. ფინანსური 

აქტივები და ვალდებულებები, რომელთა აღიარებაც შეწყდა ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღამდე, ხელახლა არ უნდა აღიარდეს მსს ფასს-ზე გადასვლისას. 

და პირიქით, იმ ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის, რომელთა 

აღიარებაც შეწყდებოდა მსს ფასს-ის შესაბამისად ისეთ ოპერაციასთან 

დაკავშირებით, რომელიც მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღამდე განხორციელდა, 

მაგრამ არ შემწყდარა ბუღალტრული აღრიცხვის ადრინდელი საფუძვლების 
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მიხედვით, საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს შემდეგი ორი მიდგომიდან ერთ-ერთი: 

(ა) შეწყვიტოს მათი აღიარება მსს ფასს-ზე გადასვლისას, ან (ბ) გააგრძელოს 

აღიარება აქტივის გასვლამდე, ან ვალდებულების დაფარვამდე;. 

… 

 
შენიშვნები—გამონაკლისი— ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების 
აღიარების შეწყვეტა 
 
საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს, ჩვეულებრივ იყენებს მე-

11 და მე-12 განყოფილებების აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნებს იმ ოპერაციებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც განხორციელდა მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღისთვის ან ამ თარიღის შემდეგ. შესაბამისად, ფინანსური აქტივები და 

ვალდებულებები, რომელთა აღიარებაც შეწყდა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღამდე, 

ხელახლა არ უნდა აღიარდეს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლისას, იმ შემთხვევაშიც 

კი, თუ მათი აღიარების შეწყვეტა არ მოხდებოდა, საწარმოს ყოველთვის მსს ფასს 

სტანდარტი რომ გამოეყენებინა (ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების ნაცვლად). მსგავსი მუხლების ხელახლა აღიარება არ უნდა მოხდეს, თუ 

არ დააკმაყოფილებენ აღიარების მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, 

მოგვიანებით განხორციელებული ოპერაციის ან მოვლენის შედეგად, რომელსაც 

ადგილი ჰქონდა მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის ან ამ თარიღის შემდეგ.  

იმ ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის, რომელთა აღიარებაც 

შეწყდებოდა მსს ფასს-იზე გადასვლის თარიღისათვის, საწარმოს ყოველთვის მსს ფასს 

სტანდარტი რომ გამოეყენებინა (ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების ნაცვლად), საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს შეწყვიტოს მათი აღიარება 

მსს ფასს-ზე გადასვლისას (ანუ, ისინი არ აისახება მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისათვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში) ან 

გააგრძელოს აღიარება აქტივის გასვლამდე, ან ვალდებულების დაფარვამდე (იხ. 35.9(ა) 

პუნქტი). 

თუ საწარმო აირჩევს (ბ) ვარიანტს, მან უნდა მოახდინოს ფინანსური აქტივის 

ტესტირება გაუფასურებაზე (თუ აქტივი შეფასებულია თვითღირებულებით ან 

ამორტიზებული ღირებულებით (იხ. 11.21-11.26 პუნქტები) ან ხელახლა შეაფასოს 

ფინანსური აქტივი ან ვალდებულება რეალური ღირებულებით (თუ შეფასებულია 

რეალური ღირებულებით (იხ. 11.27-11.32 პუნქტები) საანგარიშგებო თარიღისათვის და 

იმ თარიღებისთვის, რომლებისთვისაც წარდგენილია შესადარისი ინფორმაცია. 
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მაგალითები—გამონაკლისი—ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტა (35.9(ა) 
პუნქტი) 
 

მაგ. 18 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად საწარმომ შეწყვიტა განსაზღვრული ფინანსური 

აქტივების - სავაჭრო მოთხოვნების აღიარება, რომლებიც საწარმომ მიჰყიდა ბანკს, 

ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლები თანხით, მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღამდე. ამავე დროს, შეუთანხმდა ბანკს მოთხოვნის ნებისმიერი ნაწილის 

გამოსყიდვაზე, რომელიც დაუფარავი დარჩებოდა 120 დღეზე უფრო მეტი დროის 

განმავლობაში. მსს ფასს სტანდარტის მე-11 განყოფილება რომ ყოფილიყო 

გამოყენებული, აღნიშნული სავაჭრო მოთხოვნების აღიარება არ შეწყდებოდა - ისინი 

შეფასდებოდა 10,000ფე-ად 20X2 წლის 31 დეკემბერს, ბანკისგან წინასწარ მიღებული 

თანხის ვალდებულებასთან ერთად. 

საწარმო არ ასახავს ფინანსურ აქტივებს მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღის (20X3 წლის 

1-ლი იანვარი) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (ანუ, ფინანსური აქტივები—

სავაჭრო მოთხოვნები—რჩება აღიარების გარეშე). ვალდებულება ბანკის მიერ 

საწარმოზე წინასწარ გაცემული თანხისთვის (რაც აღიარდებოდა საწარმოს ყოველთვის 

მსს ფასს სტანდარტი რომ გამოეყენებინა) არ აღიარდებოდა ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენების დროს. 20X3 წლის 1-ლი 

იანვრისთვის აღიარების გარეშე დარჩენილ სავაჭრო მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

მიზნით, ასევე არ მოხდება ბანკის მიმართ ვალდებულების აღიარება 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს. 

თუ, მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღის შემდეგ, ყველა დებიტორი სრულად 

გადაიხდის 120 დღის განმავლობაში, საწარმო ხელახლა აღარ აღიარებს სავაჭრო 

მოთხოვნებს. თუ ზოგიერთი დებიტორი არ გადაიხდის 120 დღის განმავლობაში, 

საწარმო აღიარებს სავაჭრო მოთხოვნებს (აქტივი) და ბანკისგან სავაჭრო მოთხოვნის 

გამოსყიდვის შესაბამის ვალდებულებას. იგი ასევე მოახდენს სავაჭრო მოთხოვნის 

ტესტირებას გაუფასურებაზე. შესაბამისად, 20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგება (და შესადარისი ინფორმაცია 20X3 წლის 31 დეკემბერს) 

მოიცავს ბანკისგან გამოსყიდულ ყველა სავაჭრო მოთხოვნას, რომელიც შემდგომში არ 

იქნა დაფარული დებიტორის მიერ ან გაუფასურდა ნულოვან ღირებულებამდე 

საწარმოს მიერ. 

 

მაგ. 19 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილ იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპები საწარმოსგან მოითხოვდა ზოგიერთი სავაჭრო მოთხოვნის 

ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებას 20X2 წლის 31 დეკემბერს, მიუხედავად იმისა, 
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რომ ისინი ადრე გაყიდულ იქნა ბანკზე ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლები თანხით. 

ბანკი საკუთარ თავზე იღებს როგორც საკრედიტო რისკს, ასევე თანხების გადახდის 

დაგვიანების რისკს. საწარმოს გამოყენებული რომ ჰქონოდა მსს ფასს სტანდარტის მე-11 

განყოფილება, ფინანსური აქტივის აღიარება შეწყდებოდა, როდესაც იგი გაიყიდა ბანკზე 

20X2 წლის 31 დეკემბერს. 

საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს გააგრძელოს სავაჭრო მოთხოვნის აღიარება 

ვალდებულების დაფარვამდე ან არ ასახოს სავაჭრო მოთხოვნა (შეწყვიტოს სავაჭრო 

მოთხოვნის აღიარება) მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი 

იანვარი). 

 

 

35.9 ამ სტანდარტის პირველად გამოყენებისას საწარმომ რეტროსპექტულად არ უნდა 

შეცვალოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად გამოყენებული სააღრიცხვო მიდგომები ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციებისთვის: 

… 

(ბ)  ჰეჯირების აღრიცხვა. საწარმომ არ უნდა შეცვალოს მსს ფასს-ზე გადასვლამდე 

გამოყენებული ჰეჯირების აღრიცხვა ისეთი ჰეჯირების ურთიერთობებისთვის, 

რომლებიც უკვე აღარ არსებობს მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის. 

ჰეჯირების ურთიერთობისთვის, რომელიც ისევ არსებობს ზემოაღნიშნული 

თარიღისთვის, საწარმომ უნდა იხელმძღვანელოს მე-12 განყოფილებით - „სხვა 
ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ - გათვალისწინებული 

ჰეჯირების ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნებით, მათ შორის იმ 

მოთხოვნებით, რომლებიც ეხება ჰეჯირების ბუღალტრული აღრიცხვის შეწყვეტას 

ჰეჯირების ისეთი ურთიერთობებისთვის, რომლებიც არ აკმაყოფილებს მე-12 

განყოფილების პირობებს; 

… 

 

შენიშვნები—ჰეჯირების აღრიცხვა 
 
მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის საწარმო იყენებს მე-12 

განყოფილების - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული 
საკითხები“ ჰეჯირების აღრიცხვის მოთხოვნებს (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ის 

გადაწყვეტს 11.2 და 12.2 პუნქტებით გათვალისწინებული არჩევანის გამოყენებას - 

აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესრულებას ბასს 39-ის - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ - მიხედვით) ჰეჯირების ყველა 

ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობდა მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისთვის. 

მე-12 განყოფილების შესაბამისად, ჰეჯირების აღრიცხვის პერსპექტიული გამოყენება 

შესაძლებელია მხოლოდ ქვემოთ მოცემული უგვიანესი თარიღიდან: 

 მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი; და 

 თარიღი, როდესაც ჰეჯირების აღრიცხვა დააკმაყოფილებს მე-12 განყოფილების 

მოთხოვნებს (ან ბასს 39-ის მოთხოვნებს, თუ არჩეულია ეს ვარიანტი), მათ შორის 

სათანადოდ ჩამოყალიბების და დოკუმენტურად გაფორმების მოთხოვნებს. 
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ჰეჯირების ურთიერთობის ჩამოყალიბება და დოკუმენტურად გაფორმება უნდა 

განხორციელდეს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის ან ამ თარიღამდე, 

რათა  ჰეჯირების ურთიერთობამ დააკმაყოფილოს ჰეჯირების აღრიცხვის მოთხოვნები 

ამ თარიღიდან. 

 
მაგალითები—გამონაკლისი— ჰეჯირების აღრიცხვა (35.9(ბ) პუნქტი) 
 

მაგ. 20 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. საწარმოს მხოლოდ ერთი მოქმედი ჰეჯირების ურთიერთობა 

ჰქონდა მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (ანუ, 20X3 წლის 1-ლი იანვრისთვის). 

თუმცა, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, 

20X3 წლამდე საწარმო იყენებდა ჰეჯირების აღრიცხვის იმ სახეს, რომელიც არ 

აკმაყოფილებდა ჰეჯირების აღრიცხვის მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 

რადგან ჰეჯირების აღრიცხვა აღარ არსებობს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღისთვის, საწარმო არ აკეთებს კორექტირებას ჰეჯირების აღრიცხვისთვის 

წარსულში, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს.  

მაგ. 21 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3).  

საწარმო იყენებს მე-11 და მე-12 განყოფილებებს სრულად 11.2 და 12.2 პუნქტების 

შესაბამისად.  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. საწარმოს მხოლოდ ერთი მოქმედი ჰეჯირების ურთიერთობა 

ჰქონდა მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (ანუ, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს). 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმო 

იყენებდა ჰეჯირების აღრიცხვას ჰეჯირებული მუხლის (ინვესტიცია უცხოურ ვალუტაში 

არსებულ B რეიტინგის სახელმწიფო ობლიგაციებში, რაც ჰეჯირების აღრიცხვის 

გამოყენებამდე შეფასებული იყო ამორტიზებული ღირებულებით) რეალური 

ღირებულების ცვლილების  და ჰეჯირების ინსტრუმენტის (ოფციონის) რეალური 

ღირებულების ცვლილების აღიარების მიზნით იმავე პერიოდის (ანუ, რეალური 

ღირებულების ცვლილების პერიოდის) მოგებაში ან ზარალში. მსს ფასს სტანდარტის მე-

12 განყოფილებით ნებადართული არ არის ოფციონის ჰეჯირების ინსტრუმენტად 

კლასიფიცირება, ასევე არ არის ნებადართული სავალო ინსტრუმენტის საპროცენტო 

განაკვეთის რისკის გარდა სხვა რისკების ჰეჯირების აღრიცხვა. 

რადგან მსს ფასს სტანდარტის მე-12 განყოფილებით არ არის ნებადართული ოფციონის 

კლასიფიცირება ჰეჯირების ინსტრუმენტად  და რადგან ასევე არ არის ნებადართული 

სავალო ინსტრუმენტის საპროცენტო განაკვეთის რისკის გარდა სხვა რისკების 

ჰეჯირების აღრიცხვა, საწარმოს არ შეუძლია ჰეჯირების აღრიცხვის გამოყენება, რაც 

ამოქმედდება მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღიდან. 
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მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი) საწარმო უშვებს, 

რომ ჰეჯირების აღრიცხვა არ იქნება ხელმისაწვდომი მომავალში. 12.22 პუნქტის 

გამოყენებით მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის, საწარმო შეაფასებს სახელმწიფო 

ობლიგაციებს საბალანსო ღირებულებით ადრინდელი ადგილობრივი საყოველთაოდ 

მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად; შემდგომ 

სააღრიცხვო პერიოდებში საწარმო ახდენს წარსულში ჰეჯირების აღრიცხვის შედეგად 

საბალანსო ღირებულების კორექტირების ამორტიზაციას ობლიგაციის დარჩენილი 

მომსახურების ვადის განმავლობაში ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით. საწარმო ოფციონს ასახავს საბალანსო ღირებულებით ადრინდელი 

(ადგილობრივი) საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისად; შემდგომ სააღრიცხვო პერიოდებში საწარმო შეაფასებს ოფციონს 

რეალური ღირებულებით და რეალური ღირებულების ცვლილებებს აღიარებს 

მოგებაში ან ზარალში (იხ. 12.8 პუნქტი).  შესაბამისად, არ მოხდება საწყისი 

გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება 20X3 წლის 1-ლი იანვრისთვის. 

35.9 ამ სტანდარტის პირველად გამოყენებისას საწარმომ რეტროსპექტულად არ უნდა 

შეცვალოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად გამოყენებული სააღრიცხვო მიდგომები ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციებისთვის: 

… 

(გ)     სააღრიცხვო შეფასებები; 

… 
 

შენიშვნები—სააღრიცხვო შეფასებები 
 

მიზეზი, რატომაც 35-ე პუნქტში მოცემულია აღნიშნული შეღავათი, არის საწარმოს მიერ 

სააღრიცხვო შეფასებების კორექტირებისას რეტროსპექტული ინფორმაციის 

უპირატესობის გამოყენების თავიდან აცილება, იმ ინფორმაციის საფუძველზე, 

რომელიც არ იყო ხელმისაწვდომი თანხების თავდაპირველი შეფასებისთვის საწარმოს 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად. 

შეფასებები ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია. შეფასებები, რომლებსაც 

საწარმო აკეთებს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის უნდა 

შეესაბამებოდეს შეფასებებს, რომლებიც მან გააკეთა იმავე თარიღისათვის  ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად (სააღრიცხვო 

პოლიტიკის სხვაობების ასახვის მიზნით გაკეთებული კორექტირების შემდეგ). 
 

როდესაც წინა შეფასებები არასწორი იყო შეცდომების გამო (მაგ. გამოტოვება ან 

დამახინჯება) მათი თავდაპირველად გაკეთების თარიღისათვის, შეფასებების 

კორექტირება ხდება რეტროსპექტულად, ე. ი. ხდება წინა პერიოდის შეცდომის 

რეტროსპექტული გადაანგარიშება (იხ.  35.14 პუნქტი). 

მეორე მხრივ, ადრინდელი შეფასებების შეცვლა არ ხდება იმ ინფორმაციის შედეგად, 

რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა მხოლოდ მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღის შემდეგ. მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღის შემდეგ ინფორმაციის 

მიღება აისახება ისევე, როგორც არამაკორექტირებელი მოვლენები საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულების შემდეგ (იხ. 32.6 და 32.7 პუნქტები). 
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მაგალითი—გამონაკლისი— სააღრიცხვო შეფასებები 
 (35.9(გ) პუნქტი) 
 

მაგ. 22 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში საწარმომ შეაფასა გარემოს აღდგენის ვალდებულება 10,000ფე-ად (20X2: 

9,500ფე). 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენებით 

ანარიცხის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნები იგივეა, რაც მსს ფასს სტანდარტის 21-ე 

განყოფილებაში - “ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები”. 

20X4 წელს მოულოდნელმა ტექნოლოგიურმა მიღწევებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა 

გარემოს აღდგენის მოსალოდნელი დანახარჯები.  შესაბამისად, საწარმომ ვალდებულება 

შეაფასა 5,200ფე-ად ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X4 წლის 31 დეკემბერს. 

ახალი ტექნოლოგიის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი რომ ყოფილიყო 20X3 წლის 

31 დეკემბერს და 20X2 წლის 31 დეკემბერს, მაშინ, აღნიშნული თარიღებისთვის საწარმო 

ვალდებულებას შეაფასებდა, შესაბამისად, 5,000ფე-ად და 4,750ფე-ად.  

მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი) საწარმო აფასებს 

ანარიცხს 9,500ფე-ად. საწარმო არ აკორექტირებს საწყის გაუნაწილებელ მოგებას 20X3 

წლის 1-ლი იანვრისთვის, რადგან ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების გამოყენებით გაკეთებული სააღრიცხვო შეფასება შესაფერისი იყო 

შეფასების გაკეთების დროისათვის 20X2 წლის 31 დეკემბერს.  სხვა სიტყვებით, მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული 

აღრიცხვა არ უნდა ეყრდნობოდეს ახალი ინფორმაციის რეტროსპექტულად 

გამოყენებას. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X4 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აფასებს 

ვალდებულებას 21-ე განყოფილების შესაბამისად 5,200ფე-ად (20X3 წელი: 10,000ფე). 

მე-10 განყოფილების შესაბამისად, სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების გავლენა 

აისახება მოგებაში ან ზარალში იმ პერიოდისთვის, როდესაც ხელმისაწვდომი გახდა 

ინფორმაცია ახალი ტექნოლოგიის შესახებ (ე. ი. 20X4 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებულ წელს).  
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მაგალითები—არა სააღრიცხვო შეფასებები 
 
 

მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში, გარდა იმისა, რომ ინფორმაცია ახალი 

ტექნოლოგიური მიღწევების შესახებ ხელმისაწვდომი იყო 20X2 წლის 31 დეკემბერს და 

საწარმოს ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა არ გაეთვალისწინებინა ეს ინფორმაცია. 

ინფორმაცია გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო და ვალდებულება უნდა 

გაზრდილიყო  20X2 წლის 31 დეკემბერს და 20X3 წლის 31 დეკემბერს.  წინა პერიოდის 

შეცდომა სწორდება რეტროსპექტულად (ასევე იხ. 35.14 პუნქტი).  მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი) საწარმო აფასებს ანარიცხს 

4,750ფე-ად, და გაუნაწილებელ მოგებას ზრდის 20X3 წლის 1-ელ იანვარს იგივე 

ოდენობით, რათა ასახოს რეტროსპექტული გადაანგარიშება  წინა პერიოდის 

შეცდომისა, რომელიც მოხდა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების გამოყენების დროს. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X4 წლის 31 დეკემბერს საწარმო 21-ე 

განყოფილების შესაბამისად აფასებს ვალდებულებას 5,200ფე-ად (20X3: 5,000ფე).  

 

მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში, გარდა იმისა, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

რომელიც შეესაბამება ადგილობრივ საყოველთაოდ მიღებულ ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპებს, საწარმომ არ აღიარა გარემოს აღდგენის ვალდებულება, რადგან 

ამის გაკეთება არ იყო მოთხოვნილი; მხოლოდ მოითხოვებოდა ინფორმაციის 

გამჟღავნება ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში. საწარმოს მსს ფასს 

სტანდარტი რომ გამოეყენებინა, იგი აღიარებდა ანარიცხს 21-ე განყოფილების 

შესაბამისად. 

35.7 და 35.8 პუნქტების შესაბამისად, საწარმო აფასებს და აღიარებს ანარიცხს 9,500ფე-ს 

მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი) და ამცირებს 

გაუნაწილებელ მოგებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს 21-ე განყოფილების გამოყენების 

გავლენის ასასახად 20X3 წლის 1-ელ იანვარს. ანარიცხი აღიარდება 9,500ფე-ად (და არა 

4,750ფე-ად) რადგან 9,500ფე არის შეფასება 20X3 წლის 1-ელ იანვარს; დამატებითი 

ინფორმაცია ცნობილი გახდა მოგვიანებით. 

აღნიშნული მიდგომა ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის რეტროსპექტული გამოყენებაა. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X4 წლის 31 დეკემბერს საწარმო 21-ე 

განყოფილების შესაბამისად აფასებს და აღიარებს ვალდებულებას 5,200ფე-ად (20X3 

წელი: 10,000ფე). მე-10 განყოფილების შესაბამისად, სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილების გავლენა აისახება მოგებაში ან ზარალში 20X4 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის (ე. ი. იმ პერიოდისთვის, როდესაც ხელმისაწვდომი გახდა 

ინფორმაცია ახალი ტექნოლოგიის შესახებ). 

 

35.9 ამ სტანდარტის პირველად გამოყენებისას საწარმომ რეტროსპექტულად არ უნდა 

შეცვალოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად გამოყენებული სააღრიცხვო მიდგომები ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციებისთვის: 

… 

(დ)       შეწყვეტილი ოპერაციები; 

… 
 

შენიშვნები— შეწყვეტილი ოპერაციები 
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მსს ფასს სტანდარტის ლექსიკონში შეწყვეტილი ოპერაცია განიმარტება, როგორც 

‘საწარმოს კომპონენტი, რომელიც ან გაიყიდა, ან კლასიფიცირებულია, როგორც 

გასაყიდად გამიზნული და: 

(ა) წარმოადგენს საწარმოს განცალკევებულ ძირითად საქმიანობას ან ოპერაციების 

გეოგრაფიულ არეალს; 

(ბ) არის განცალკევებული ძირითადი საქმიანობის ან ოპერაციების გეოგრაფიული 

არეალის გაყიდვის ერთიანი კოორდინირებული გეგმის ნაწილი; ან 

(გ)  არის გაყიდვის მიზნით შეძენილი შვილობილი საწარმო.’ 
 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, თუ კომპონენტი კლასიფიცირებულია, როგორც 

შეწყვეტილი ოპერაცია, დაბეგვრის შემდგომი შემოსულობა ან ზარალი ან დაბეგვრის 

შემდგომი შემოსულობა ან ზარალი, რომელიც დაკავშირებულია შეწყვეტილი 

ოპერაციის აქტივების გაუფასურებასთან ან გაყიდვასთან, ცალკე კლასიფიცირდება 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში  (იხ. 5.5 პუნქტი). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლებით, შეიძლება 

განსხვავდებოდეს შეწყვეტილი ოპერაციის განმარტება ან განსხვავებულ აღრიცხვას 

ადგენდეს. ასეთ შემთხვევაში არ აღიარდება რეკლასიფიკაცია ან ხელახალი შეფასება  

შეწყვეტილი ოპერაციებისთვის, რომლებიც ადრე აღირიცხებოდა ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენებით. 

თუ არ არსებობს სპეციალური სააღრიცხვო მოთხოვნები შეწყვეტილი 

ოპერაციებისთვის ბუღალტრული აღრიცხვის ადრინდელი საფუძვლებით, მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლისას მოთხოვნები შეწყვეტილი ოპერაციებისთვის გამოიყენება 

პერსპექტიულად მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღიდან.  

 
მაგალითი—გამონაკლისი—შეწყვეტილი ოპერაციები (35.9(დ) პუნქტი) 
 

მაგ. 25 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 
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საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის და უფრო ადრე ხდებოდა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად. ადგილობრივი საყოველთაოდ 

მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების მოთხოვნები  შეწყვეტილი 

ოპერაციებისთვის ფასს 5-ის - „გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და 
შეწყვეტილი ოპერაციები“ მსგავსია და მოითხოვს მხოლოდ ორი თანხის, (მთლიანი 

აქტივები და მთლიანი ვალდებულებები) ასახვას ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში შეწყვეტილი ოპერაციებისთვის. თუმცა, არსებობს ერთი განსხვავება— 
ნაცვლად შეწყვეტილი ოპერაციის შეფასებისა საბალანსო ღირებულებასა და გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას შორის უმცირესი ღირებულებით, 

ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები 

მოითხოვდა შეწყვეტილი ოპერაციის შეფასებას გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულებით. 20X3 წლის დასაწყისში საწარმომ გაყიდა ოპერაციები, 

რომლებიც აკმაყოფილებს შეწყვეტილი ოპერაციების განსაზღვრებას მსს ფასს 

სტანდარტის და ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, 20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ შეაფასა 

აქტივები და ვალდებულებები გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულებით. 20X3 წელს აღიარებული მიღებული მოგება გაყიდვიდან უფრო დაბალი 

იყო ვიდრე იმ შემთხვევაში იქნებოდა, მსს ფასს სტანდარტი რომ ყოფილიყო 

გამოყენებული 20X2 და 20X3 წელს. 

35.9(დ) პუნქტის შესაბამისად, მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნები შეწყვეტილი 

ოპერაციებისთვის გამოიყენება პერსპექტიულად იმ ოპერაციებისთვის, რომლებიც 

აკმაყოფილებს შეწყვეტილი ოპერაციის განსაზღვრებას მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისთვის ან ამ თარიღის შემდეგ (20X3 წლის 1-ლი იანვარი).  20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) საწარმოს აქვს შეწყვეტილი ოპერაცია—იგი 

არ ყიდის ოპერაციებს, რომლებიც აკმაყოფილებდა შეწყვეტილი ოპერაციის 

განმარტებას 20X3 წლის დასაწყისამდე. 

35.9(დ) პუნქტის გამოყენებით, საწარმო არ ახდენს შეწყვეტილი ოპერაციების 

გადაფასებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს. შესაბამისად, 20X3 წელს აღიარებული მოგება 

გაყიდვისას უფრო ნაკლებია, ვიდრე იქნებოდა მსს ფასს სტანდარტის 

რეტროსპექტულად გამოყენების შემთხვევაში. 
 

მაგ. 26 ფაქტები იგივეა, რაც 25-ე მაგალითში, გარდა იმისა, რომ საწარმომ ოპერაციები გაყიდა 

20X3 წლის ბოლოს და 20X2 წლის 31 დეკემბერს ოპერაციები არ აკმაყოფილებდა 

შეწყვეტილი ოპერაციის ლექსიკონში მოცემულ  განმარტებას, რადგან არ იყო გასაყიდად 

გამიზნული აღნიშნული თარიღისთვის. 

35.9(დ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათი არ გამოიყენება, რადგან 20X2 წლის 31 

დეკემბერს ოპერაციები არ აკმაყოფილებდა შეწყვეტილი ოპერაციის ლექსიკონში 

მოცემულ  განმარტებას, რადგან არ იყო გასაყიდად გამიზნული აღნიშნული 

თარიღისთვის.  შესაბამისად, გაყიდული სამეურნეო ერთეული კლასიფიცირებული 

უნდა იქნეს, როგორც შეწყვეტილი ოპერაცია საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამის 

პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში (ე. ი. შესადარის ინფორმაციაში —20X3). 

35.9 ამ სტანდარტის პირველად გამოყენებისას საწარმომ რეტროსპექტულად არ უნდა 

შეცვალოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 
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შესაბამისად გამოყენებული სააღრიცხვო მიდგომები ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციებისთვის: 

… 

(ე)   არამაკონტროლებელი წილის შეფასება. 5.6 პუნქტის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 

მოგების ან ზარალის და სრული შემოსავლის განაწილებას/მიკუთვნებას სათავო 

საწარმოს მესაკუთრეებსა და არამაკონტროლებელ წილზე, საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს პერსპექტიულად მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღიდან (ან უფრო 

ადრინდელი თარიღიდან, როდესაც საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი გამოიყენა 

საწარმოთა გაერთიანების ახლებურად ასახვისთვის – იხილეთ 35.10(ა) პუნქტი); 

… 

 

შენიშვნები—არამაკონტროლებელი წილი 
 
მართალია, შვილობილი საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებების კორექტირებები 

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის გავლენას ახდენს 

არამაკონტროლებელი წილის შეფასებაზე, მაგრამ საწარმო, რომელიც პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს არ ცვლის აღრიცხვას, რომელსაც იყენებდა არამაკონტროლებელი 

წილებისთვის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 

გადაწყვეტს მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებას საწარმოთა გაერთიანებების 

გადაფასებისთვის უფრო ადრინდელი თარიღიდან (იხ. 35.10(ა) პუნქტი და მე-19 

განყოფილება). 

 

მაგალითი—გამონაკლისი—არამაკონტროლებელი წილი (35.9(ე) პუნქტი) 
 

მაგ. 27 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად, საწარმოს მოეთხოვებოდა კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენა, მაგრამ არ მოეთხოვებოდა კონსოლიდირებული სრული 

შემოსავლის ანგარიშგების ნაწილის არამაკონტროლებელ წილზე მიკუთვნება. 

35.9(ე) პუნქტის შესაბამისად, კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის საწარმო არ აკორექტირებს 

საწყის გაუნაწილებელ მოგებას 20X3 წლის 1-ლი იანვრისთვის, რათა ახლიდან 

გაანაწილოს ჯგუფის გაუნაწილებელი მოგების ნაწილი, რომელიც 5.6 პუნქტის 

შესაბამისად მიკუთვნებული იქნებოდა არამაკონტროლებელ წილზე საწარმოს ადრე 

მსს ფასს სტანდარტი რომ გამოეყენებინა.  

 

35.9 ამ სტანდარტის პირველად გამოყენებისას საწარმომ რეტროსპექტულად არ უნდა 

შეცვალოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 
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შესაბამისად გამოყენებული სააღრიცხვო მიდგომები ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციებისთვის: 

… 

(ვ)  სახელმწიფო სესხები. საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, მე-11 

განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“, მე-12 განყოფილებისა 

და 24-ე განყოფილების - „სახელმწიფო გრანტები“ - მოთხოვნები პერსპექტიულად 

უნდა გამოიყენოს სახელმწიფო სესხების მიმართ, რომლებიც არსებობდა ამ 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის. შესაბამისად, თუ საწარმო, რომელიც 

პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად არ აღიარებდა და არ 

აფასებდა სახელმწიფო სესხს წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისი 

საფუძვლით, მან ამ სესხის საბალანსო ღირებულება, რომელიც გააჩნდა მას 

ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისად მოცემულ სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის, უნდა მიიჩნიოს 

სესხის საბალანსო ღირებულებად ამ თარიღისთვის. ამასთან, სახელმწიფო სესხის 

სარგებელი, რომლის საპროცენტო განაკვეთი დაბალია საბაზრო განაკვეთზე, არ 

უნდა აღიაროს, როგორც სახელმწიფო გრანტი. 

 

შენიშვნები—სახელმწიფო სესხები 
 

სახელმწიფო გრანტი არის „სახელმწიფოს მიერ საწარმოსათვის გაწეული დახმარება 

რესურსების გადაცემის სახით, საწარმოს სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული, 

წარსულში შესრულებული ან მომავალში შესასრულებელი გარკვეული პირობების 

სანაცვლოდ“. (იხ. ლექსიკონი) 
 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად თუ საწარმო იღებს სესხს სახელმწიფოსგან, 

რომლის საპროცენტო განაკვეთი საბაზრო განაკვეთზე დაბალია, საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთზე დაბალი პროცენტის სარგებელი არის სახელმწიფო გრანტი. მაგალითად, 

თუ საწარმო იღებს უპროცენტო სესხს სახელმწიფოსგან იმ იურისდიქციაში, რომელშიც 

ეწევა საქმიანობას, სესხის უპროცენტო ელემენტი არის სახელმწიფო გრანტი. თუ იმის 

ნაცვლად, რომ სესხი იყოს უპროცენტო, სესხის საპროცენტო წლიური განაკვეთია 2% 

მაშინ, როდესაც საბაზრო განაკვეთია წლიური 5%, 3% შემცირების სარგებელი არის 

სახელმწიფო გრანტი. სახელმწიფო სესხების აღრიცხვის მაგალითები მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად იხილეთ 24-ე მოდულში. 
 

თუ საბაზრო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სახელმწიფო სესხის 

შეფასება და აღრიცხვა, რომელიც გამოიყენება საწარმოს მიერ ბუღალტრული 

აღრიცხვის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად განსხვავდება მსს ფასს 

სტანდარტით მოთხოვნილისგან, 35.9(ვ) პუნქტი საწარმოსგან მოითხოვს სესხის ასახვას 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის იმ 

საბალანსო ღირებულებით, რომელიც განისაზღვრება საწარმოს ანგარიშგების 

წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად. 

 

მაგალითები—გამონაკლისი—სახელმწიფო სესხები 
 (35.9(ვ) პუნქტი) 
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მაგ. 28 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად.  

20X2 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ მიიღო ხუთწლიანი სახელმწიფო სესხი 100,000ფე-ის 

ოდენობით, რომლის საპროცენტო განაკვეთია წლიური 2 %. საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი აღნიშნული თარიღისთვის იყო წლიური 5 %.  

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმოს 

მოეთხოვებოდა სახელმწიფო სესხების ნომინალური ღირებულებით წარდგენა და 

ნომინალური პროცენტის აღიარება ფინანსურ დანახარჯად. შესაბამისად, 20X2 წლის 1-

ელ იანვარს, საწარმომ აღიარა სესხი 100,000ფე-ად და აღიარა ფინანსური დანახარჯი 

2,000ფე-ის ოდენობით მოგებაში და ზარალში 20X2 წელს და 20X3 წელს. 

35.9(ვ) პუნქტის შესაბამისად, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს საწარმო აღიარებს სახელმწიფო 

სესხს 100,000ფე-ად და არ აკორექტირებს საწყის გაუნაწილებელ მოგებას 20X3 წლის 1-

ლი იანვრისთვის.  20X3 წელს და შემდგომ წლებში საწარმო აღრიცხავს სესხს მე-11 

განყოფილების შესაბამისად ამორტიზებული ღირებულებით. შესაბამისად, ყოველ 

წელს, საწარმო ასახავს 2,000ფე პროცენტს მოგებაში ან ზარალში. 

მაგ. 29 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად.  

20X2 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ მიიღო სახელმწიფო სესხი, რომლის საპროცენტო 

განაკვეთი საბაზრო განაკვეთზე დაბალია.  

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, სესხი 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბერს 

აღიარებული იყო 100,000ფე-ად.  სახელმწიფოსთვის გადასახდელი თანხა 20X5 წლის 31 

დეკემბერს შეადგენს 103,030ფე-ს. 

35.9(ვ) პუნქტის შესაბამისად, წლის 1-ელ იანვარს საწარმო აღიარებს სახელმწიფო სესხს 

100,000ფე-ად და არ აკორექტირებს საწყის გაუნაწილებელ მოგებას 20X3 წლის 1-ლი 

იანვრისთვის. 20X3 წელს და შემდგომ წლებში საწარმო აღრიცხავს სესხს მე-11 

განყოფილების შესაბამისად ამორტიზებული ღირებულებით. შესაბამისად, სამი წლის 

განმავლობაში 20X5 წლის 31 დეკემბრამდე, საწარმო სულ ასახავს 3,030ფე პროცენტს  

მოგებაში ან ზარალში; პროცენტის განაწილება 1,000ფე-ად 20X3 წელზე, 1,010ფე-ად 

20X4 წელზე და 1,020ფე-ად 20X5 წელზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით (იხ. მე-11 მოდული) საწარმოს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღიდან - 20X3 წლის 1 იანვრიდან. 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 
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… 

 

შენიშვნები— შეღავათები 
 
მსს ფასს სტანდარტის განსაზღვრული მოთხოვნების რეტროსპექტული გამოყენება 

საჭიროებს მნიშვნელოვან დანახარჯებს ან ძალისხმევას და ზოგ შემთხვევაში ეს 

შეუძლებელია. შესაბამისად, საწარმომ გადაწყვიტა, რომ მსს ფასს სტანდარტის 

განსაზღვრული მოთხოვნების რეტროსპექტული გამოყენების დანახარჯები შეიძლება 

აღემატებოდეს სარგებელს. შესაბამისად, 35.10 პუნქტში მოცემულია სრული 

რეტროსპექტული გამოყენების ზოგადი პრინციპიდან რამდენიმე არჩევითი შეღავათი 

საწარმოებისთვის, რომლებიც პირველად იყენებენ მსს ფასს სტანდარტს.  

რადგან 35.10 პუნქტი განსაზღვრავს გამონაკლისებს შესადარისობის პრინციპიდან, 

რომელსაც ეფუძნება 35.7 და 35.8 პუნქტები, საწარმოს არ შეუძლია აღნიშნული 

შეღავათები გამოიყენოს სხვა მსგავს ოპერაციებთან, სხვა მოვლენებთან და პირობებთან 

დაკავშირებით. 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

(ა) საწარმოთა გაერთიანება. საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, 

უფლება აქვს, არ გამოიყენოს მე-19 განყოფილება - „საწარმოთა გაერთიანება და 
გუდვილი“ - ისეთი საწარმოთა გაერთიანებების მიმართ, რომლებიც ძალაში შევიდა 

ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე. თუმცა, თუ საწარმო რომელიმე 

საწარმოთა გაერთიანებას შესაბამისობაში მოიყვანს მე-19 განყოფილებასთან, მან 

ყველა მომდევნო საწარმოთა გაერთიანებაც ახლებურად უნდა ასახოს; 

… 

 

შენიშვნები—საწარმოთა გაერთიანება 
 
ყველა საწარმოთა გაერთიანებისთვის, რომელიც განხორციელდა მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღამდე, საწარმოს უფლება აქვს გამოიყენოს მსს ფასს სტანდარტის მე-

19 განყოფილება „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“ რეტროსპექტულად 

აღნიშნული საწარმოთა გაერთიანებების მიმართ ან შეინარჩუნოს აღრიცხვა ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად. 

თუ საწარმო ირჩევს ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე განხორციელებული 

რომელიმე საწარმოთა გაერთიანების გადაანგარიშებას მე-19 განყოფილებასთან 

შესაბამისობაში მოყვნის მიზნით, მაშინ მან ყველა მომდევნო საწარმოთა გაერთიანებაც 

უნდა გადაიანგარიშოს. 

ზოგიერთ შემთხვევაში, მე-19 განყოფილების სრული რეტროსპექტული გამოყენება 

წაგებიანი ან შეუძლებელია. საწარმოს, რომელიც არ აირჩევს 35.10(ა) პუნქტით 

განსაზღვრული შეღავათის გამოყენებას, მოუწევს, მაგალითად, შეძენის თარიღის (და 

არა მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღის) რეალური ღირებულებების დადგენა 

იმ ყველა საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი ყველა აქტივისა და ყველა 

აღებული ვალდებულებისა და პირობითი ვალდებულებისთვის, რომელთა შეძენის 

თარიღი არის მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღზე ადრე. 
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მაგალითი—შეღავათი—საწარმოთა გაერთიანება (35.10(ა) პუნქტი) 
 

მაგ. 30 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3).  

საწარმოს ჰყავს ორი შვილობილი საწარმო, ერთი შეძენილია 20X0 წელს, ხოლო მეორე 

შეძენილია 20X2 წელს. 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად.  ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების თანახმად, თავდაპირველი აღიარების დროს, საწარმომ შეაფასა 

გუდვილი საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების მეტობის თანხით მყიდველი 

საწარმოს წილზე შეძენილი საწარმოს წმინდა აქტივების ღირებულებაში, რაც 

შეფასებულია შეძენის თარიღისათვის შეძენილი საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულებით. სხვა სიტყვებით, შეძენისას, შეძენილი 

საწარმოს აქტივები და ვალდებულებები კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ასახული იყო იგივე საბალანსო ღირებულებით, რა ღირებულებითაც ასახული იყო 

შეძენილი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, თუმცა, 

საწარმოთაშორისი თანხები გამორიცხული იყო. 

19.14 პუნქტის გამოყენებით, შეძენის თარიღისთვის მყიდველმა საწარმომ საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულება უნდა გაანაწილოს შეძენილი საწარმოს 

იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და ისეთი პირობითი 

ვალდებულებების ანარიცხების აღიარების გზით, რომლებიც აკმაყოფილებს 

აღიარების კრიტერიუმებს, შეძენის თარიღისთვის განსაზღვრული მათი რეალური 

ღირებულებით. 19.14 პუნქტი ასევე მოითხოვს, რომ ნებისმიერი სხვაობა საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულებასა და შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივების, 

ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების ანარიცხების წმინდა რეალურ 

ღირებულებაში მყიდველი საწარმოს წილს შორის, უნდა აღირიცხოს, როგორც 

გუდვილი. 

 

თუმცა, რადგან საწარმო პირველად იყენებს მსს ფასს-ს 20X4 წელს, 35.10(ა) პუნქტის 

გამოყენებით მას შეუძლია აირჩიოს არ გადაიანგარიშოს ორი საწარმოთა გაერთიანება, 

რომელიც ძალაში შევიდა მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღამდე  (20X3 წლის 1-ლი 

იანვარი). 

შესაბამისად, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს საწარმო ირჩევს გუდვილის შეფასებას იგივე 

თანხით, რა თანხითაც შეფასებული იყო ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, რაც ექვემდებარება მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად განხორციელებულ გაუფასურების ტესტს  20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს. ამასთან, ამორტიზაცია და გაუფასურება 20X3 და 20X4 წელს განისაზღვრება 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  

თუ საწარმო იყენებს 35.10(ა) პუნქტს, არ არის საჭირო შეძენილი საწარმოს საწარმოთა 

გაერთიანებისას (შეძენის თარიღი) განსაზღვრული აქტივებისა და ვალდებულებების 

თავდაპირველი ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისი საბალანსო ღირებულებების ხელახალი შეფასება, 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ღირებულებები ეფუძნება შეძენილი საწარმოს 

ფინანსური ანგარიშგების საბალანსო ღირებულებებს (ე. ი. საბალანსო ღირებულება 

ჩაითვლება დასაშვებ საწყის ღირებულებად შეძენის თარიღისთვის).  
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თუ საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, აირჩევს რომელიმე საწარმოთა 

გაერთიანების გადაანგარიშებას, მან ყველა მომდევნო საწარმოთა გაერთიანებაც 

ახლებურად (გადაანგარიშებულად) უნდა ასახოს. შესაბამისად, წინამდებარე 

მაგალითში ურთიერთგამომრიცხავი ვარიანტები, რომელიც ხელმისაწვდომია 

საწარმოსთვის, რომელიც პირველად ირჩევს მსს ფასს-ს არის: 

 არ მოხდეს გადაანგარიშება (თუ საწარმო ირჩევს სრულად ისარგებლოს 

შეღავათით); 

 იმ საწარმოთა გაერთიანების გადაანგარიშება, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 20X2 

წელს (თუ საწარმო ირჩევს ისარგებლოს შეღავათით მხოლოდ 20X2 წლამდე 

განხორციელებულ საწარმოთა გაერთიანებებთან მიმართებით); ან 

 საწარმოთა გაერთიანებების გადაანგარიშება, რომლებიც განხორციელდა როგორც 

20X0, ასევე 20X2 წლებში (თუ საწარმო არ ირჩევს ისარგებლოს შეღავათით).  

 
მაგ. 31 A საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3).  

ერთადერთი საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც გააფორმა A საწარმომ, იყო მეორე 

საწარმოს - B საწარმოს საკუთარი კაპიტალის 100 %-ის შეძენა 10,000ფე-ის სანაცვლოდ 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს. 20X2 წლის 1-ელ იანვარს შეძენილი საწარმოს წმინდა 

აქტივების საბალანსო ღირებულება შეადგენდა 5,000ფე-ს. აღნიშნული თარიღისათვის 

საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი 

ვალდებულებების რეალური ღირებულება იყო 8,000ფე.  

ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისად, A საწარმო, შვილობილი საწარმოს თავდაპირველი აღიარებისას 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შეძენილ გუდვილს შეაფასება 5,000ფე-ად 

(ე. ი. საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების მეტობის თანხა (10,000ფე) მყიდველი 

საწარმოს წილზე შეძენილი საწარმოს წმინდა აქტივების ღირებულებაში (5,000ფე), რაც 

შეფასებულია შეძენილი საწარმოს წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულებით 

შეძენილი საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში შეძენის თარიღისათვის).  

3,000ფე სხვაობა შეძენილი საწარმოს წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულებასა და 

რეალურ ღირებულებას შორის, 20X2 წლის 1-ელ იანვარს, მთლიანად მიეკუთვნება 

დანადგარს, რომლის ცვეთას შეძენილი საწარმო ახდენს წრფივი მეთოდით, ნულოვან 

ნარჩენ ღირებულებამდე, დარჩენილი 10 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში, რაც შეფასებულია 20X2 წლის 1 იანვრიდან. A საწარმოს რომ 

გამოეყენებინა მსს ფასს სტანდარტი, თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში დანადგარს ცვეთა დაერიცხებოდა წრფივი მეთოდით, ნულოვან ნარჩენ 

ღირებულებამდე, დარჩენილი 10 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში, რაც შეფასებულია 20X2 წლის 1-ლი იანვრიდან. 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, A საწარმომ მოახდინა გუდვილის 

ამორტიზაცია წრფივი მეთოდით ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე 5 წლის 

განმავლობაში. მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების შემთხვევაში მოხდებოდა 2,000ფე 

გუდვილის (საწარმოთა გაერთიანების 10,000ფე ღირებულებას მინუს 8,000ფე 

იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების 
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რეალური ღირებულება) ამორტიზება წრფივი მეთოდით ნულოვან ნარჩენ 

ღირებულებამდე 5 წლის განმავლობაში. 

A საწარმომ აირჩია 35.10(ა) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათის გამოყენება, ანუ მან 

აირჩია არ გამოეყენებინა მე-19 განყოფილება საწარმოთა გაერთიანებებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც განხორციელდა მსს ფასს-ზე გადასვლამდე. 

ჯგუფი უაღრესად მომგებიანია და მისი აქტივები არ საჭიროებს გაუფასურებას. 

რადგან A საწარმო ირჩევს გამოიყენოს 35.10(ა) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათი, 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს ის არ ახდენს დანადგარის საბალანსო ღირებულების 

გადაანგარიშებას და აფასებს გუდვილს 4,000ფე-ად (თანხა, რომელიც განსაზღვრულია 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად—ე. ი.  

5,000ფე × 4/5 წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 4,000ფე), 

შესაბამისად, საწარმო არ ახდენს კონსოლიდირებული გაუნაწილებელი მოგების 

კორექტირებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს.  

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 20X4 წლის 31 

დეკემბერს ჯგუფი აფასებს გუდვილს 2,000ფე-ად (20X3: 3,000ფე). ჯგუფის მოგება 20X4 

წლით დასრულებული წლის განმავლობაში მიიღება მას შემდეგ, რაც ჯგუფი აკლებს 

1,000ფე-ს (ე. ი. 5,000ფე × 1/5 წელი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 1,000ფე), როგორც 

ხარჯს გუდვილის ამორტიზაციისთვის (20X3: 1,000ფე). 

მაგ. 32 ფაქტები იგივეა, რაც 31-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, A საწარმომ 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აირჩია  35.10(ა) პუნქტით 

განსაზღვრული შეღავათის გამოყენება, ანუ საწარმო რეტროსპექტულად იყენებს მე-19 

განყოფილებას საწარმოთა გაერთიანების მიმართ. 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს, A საწარმო კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის აფასებს გუდვილს 1,600ფე-ად (თანხა განისაზღვრება მე-19 

განყოფილების შესაბამისად  —ე. ი. 2,000ფე × 4/5 წელი დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა  = 1,600ფე) და არა 4,000ფე, რომლითაც ის შეფასდებოდა 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენებით. A 

საწარმომ ასევე უნდა შეაფასოს B საწარმოს ძირითადი საშუალებები 2,700ფე-ით უფრო 

მეტად, ვიდრე შეფასებული იყო ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების გამოყენებით 20X2 წლის 31 დეკემბერს—ე. ი. 3,000ფე × 9/10 წელი 

დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 2,700ფე).  შესაბამისად, A საწარმო 

ახდენს კონსოლიდირებული გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებას 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს, რაც შეფასებული იყო ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების გამოყენებით, 300ფე-ით გაზრდით (ე. ი. ძირითადი საშუალებების 

2,700ფე ზრდა მინუს 2,400ფე გუდვილის შემცირება. ამის ნაცვლად, რადგან შეძენა 

მოხდა 20X2 წლის დასაწყისში, ამის გამოთვლა ასევე შეიძლება, როგორც გუდვილის 

ამორტიზაციის ხარჯის შემცირება 20X2 წლისთვის 600ფე მინუს დანადგარების 

დამატებითი ცვეთა 20X2 წლისთვის 300ფე). 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამის პირველ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

A საწარმო:  

 20X3 წლის 31 დეკემბერს (შესადარისი ინფორმაცია), აღიარებს გუდვილს 1,200ფე-

ად (2,000ფე × 3/5 წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 1,200ფე), და 

არა 3,000ფე-ად ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

გამოყენებით, და აღიარებს ძირითად საშუალებებს 2,400ფე-ად, უფრო მეტად, 
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ვიდრე ისინი შეფასდებოდა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების გამოყენებით (3,000ფე × 8/10 წელი დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა = 2,400ფე);  

 20X4 წლის 31 დეკემბერს, აღიარებს გუდვილს 800ფე-ად (2,000ფე × 2/5 წელი 

დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 800ფე), და არა 2,000ფე-ად 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენებით, და 

აღიარებს ძირითად საშუალებებს 2,100-ად, უფრო მეტად, ვიდრე ისინი 

შეფასდებოდა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

გამოყენებით (3,000ფე × 7/10 წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 

2,100ფე); და 

 20X4 წლის და 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული თითოეული წლისთვის, 

აღიარებს ხარჯს გუდვილის ამორტიზაციის 400ფე-ად (2,000ფე × 1/5 წელი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა  = 400ფე), და არა 1,000ფე-ს ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენებით და აღიარებს 

დამატებითი ცვეთის ხარჯს ძირითადი საშუალებებისთვის 300ფე-ად (ი. ე. 3,000ფე 

× 1/10 წელი სასარგებლო მომსახურების ვადა  = 300ფე). 

 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(ბ) აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები. საწარმოს, რომელიც პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს, არ მოეთხოვება 26-ე განყოფილების - „აქციებზე დაფუძნებული 
გადახდა“ - გამოყენება ისეთ წილობრივ ინსტრუმენტებთან მიმართებით, 

რომლებიც გამოყოფილ იქნა ამ სტანდარტზე გადასვლამდე, ან აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის გარიგების შედეგად წარმოქმნილ ვალდებულებებთან 

მიმართებით, რომლებიც დაიფარა ამ სტანდარტზე გადასვლამდე;.  

… 

 
მაგალითები—შეღავათი—აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები 
(35.10(ბ) პუნქტი) 

 
მაგ. 33 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლებით აკრძალული იყო აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაციების აღიარება წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით ხარჯად.  

20X1 წელს საწარმო გამოყოფს აქციების ჯილდოს დაქირავებული პირებისთვის, 

რომელსაც ისინი მიიღებენ 20X4 წელს სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში 

მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოგება აღნიშნული სამწლიანი 

პერიოდის განმავლობაში აღემატება განსაზღვრულ ოდენობას.  ადგილობრივი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, 
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მსგავსი ოპერაცია გავლენას არ ახდენს მთლიან კაპიტალზე. თუმცა, საწარმო ახდენს 

თანხების რეკლასიფიკაციას კაპიტალში, როგორც ეს მოთხოვნილია ადგილობრივი 

კანონით აქციების გამოშვების ასახვის მიზნით. 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია არის აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაცია წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით. შესაბამისად, 

თუ საწარმო აირჩევს 35.10(ბ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათის გამოყენებას, ის არ 

იყენებს 26-ე განყოფილებას აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციისთვის 

მიუხედავად იმისა, რომ აქციებზე უფლებების გადაცემა არ ხდება მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღის შემდგომ პერიოდამდე. საწარმო მოახდენს აქციების გამოშვების 

აღრიცხვას 20X4 წელს, ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად.  

 

მაგ. 34 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 20X0 წელს საწარმომ გამოუშვა აქციის ფასის ზრდით 

განპირობებული სარგებლის მიღების უფლებები დაქირავებულ პირთა აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ისეთ შეთანხმებაში, რომლებიც ითვალისწინებს ფულადი 

სახსრებით ანგარიშსწორებას მომსახურებების სანაცვლოდ.  საწარმომ დაფარა აქციის 

ფასის ზრდით განპირობებული სარგებლის მიღების უფლებები (ე. ი. დაქირავებულ 

პირებს გადაუხადა ფულადი სახსრები) 20X2 წელს. 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლები აღიარებდა  

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებს ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც საწარმო დაქირავებულ პირებს უხდიდა ფულად სახსრებს. 

რადგან ვალდებულება დაიფარა მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე (20X3 

წლის 1-ლი იანვარი), საწარმოს შეუძლია აირჩიოს გამოიყენოს 35.10(ბ) პუნქტით 

განსაზღვრული შეღავათი და, შესაბამისად არ გააკეთოს კორექტირება აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდისთვის ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით მსს ფასს-ზე 

გადახდის თარიღისთვის. 

შენიშვნა: თუ დავუშვებთ, რომ ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად აქციის ფასის ზრდით 

განპირობებული სარგებლის მიღების უფლებების დასაფარად გადახდილი თანხა 

აღიარებული იყო ხარჯად მოგებაში ან ზარალში 20X2 წელს ან უფრო ადრე, იმ 

შემთხვევაშიც კი, საწარმოს რომ არ აერჩია გამონაკლისის გამოყენება, ეს გავლენას არ 

მოახდენდა 20X3 ან 20X4 წლებისთვის ასახულ თანხებზე 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(გ) რეალური ღირებულება, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება. საწარმოს, 

რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, უფლება აქვს, ძირითადი საშუალებები, 

საინვესტიციო ქონება ან არამატერიალური აქტივები შეაფასოს ამ სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური ღირებულებით და ეს 
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რეალური ღირებულება მიიჩნიოს მის დასაშვებ საწყის ღირებულებად ამ 

თარიღისთვის;.  

(დ) გადაფასება, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება. საწარმოს, რომელიც 

პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, უფლება აქვს, ძირითადი საშუალებების, 

საინვესტიციო ქონების ან არამატერიალური აქტივების გადაფასების თანხა, 

რომელიც განხორციელდა ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის, 

ან მანამდე, მიიჩნიოს მის დასაშვებ საწყის ღირებულებად გადაფასების 

თარიღისთვის; 

… 

 

შენიშვნები—რეალური ღირებულება ან გადაფასება, როგორც დასაშვები საწყისი 
ღირებულება. 
 
რეალური ღირებულება ან ადრინდელი გადაფასების თანხა შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნეს, როგორ დასაშვები საწყისი ღირებულება ზოგიერთი 

აქტივისთვის მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის. საწარმოს, რომელიც 

პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, უფლება აქვს აირჩიოს, რეალური ღირებულება ან 

ადრინდელი გადაფასების თანხა, რომელიც განისაზღვრება საწარმოს  სააღრიცხვო 

პოლიტიკის შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების გამოყენებით, გამოიყენოს, როგორ დასაშვები საწყისი ღირებულება მსს 
ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის. 

რეალური ღირებულება 

რეალური ღირებულება არის თანხა, რომლითაც შეიძლება აქტივი გაიცვალოს საქმის 

მცოდნე და გარიგების მსურველ მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის 

მანძილის“ პრინციპით განხორციელებულ გარიგებაში. 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გადაფასება  

მსს ფასს სტანდარტი არ იძლევა დამატებით მითითებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ 

რას წარმოადგენს ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად განხორციელებული გადაფასების თანხა. თუმცა, მე-17 

განყოფილებით განსაზღვრულ გადაფასების მოდელთან დაკავშირებით, 17.15ბ პუნქტი 

გადაფასების თანხას შემდეგნაირად განსაზღვრავს: „ძირითადი საშუალება, რომლის 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია, საწარმომ უნდა ასახოს 

გადაფასებული ღირებულებით (რაც გადაფასების მომენტისათვის მისი რეალური 

ღირებულების ტოლი იქნება), შემდგომში დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის თანხების გამოკლებით“ (იხ. 17.15ბ პუნქტი).  

მაგალითები–შეღავათი—რეალური ღირებულება, როგორც დასაშვები საწყისი 
ღირებულება (35.10(გ) პუნქტი) 

მაგ. 35 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 
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პრინციპების შესაბამისად. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ შეაფასა სათავო ოფისის შენობა 

რეალური ღირებულებით, ხოლო რეალური ღირებულების ცვლილება აღიარა რეალური 

ღირებულების ცვლილების პერიოდის მოგებაში ან ზარალში. საწარმოს ორი სხვა შენობა, 

რომლებიც ასევე საწარმოს ოფისებს წარმოადგენს, შეფასდა თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით და 

ჩაითვალა, რომ აღნიშნული შეფასება შეესაბამება მე-17 განყოფილებით განსაზღვრული 

თვითღირებულების მოდელს. 

17.15 პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ აირჩიოს თვითღირებულების მოდელი, ან 

გადაფასების მოდელი, როგორც საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და შერჩეული 

პოლიტიკა გამოიყენოს ძირითადი საშუალებების მთელი კლასის მიმართ. ეს 

საწარმოსგან მოითხოვს გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი სამივე შენობის 

შემთხვევაში ან გადაფასების მოდელი სამივე შენობის შემთხვევაში. საწარმო სამივე 

შენობის შეფასებისთვის ირჩევს თვითღირებულების მოდელის გამოყენებას.  

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი), 35.10(გ) 
პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს უფლება აქვს შეაფასოს ძირითადი საშუალებების 

მუხლი რეალური ღირებულებით და ეს რეალური ღირებულება მიიჩნიოს მის 

დასაშვებ საწყის ღირებულებად 20X3 წლის 1-ლი იანვრისთვის. შესაბამისად, არ ხდება 

გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს 
სტანდარტზე გადასვლის თარიღი) ძირითადი საშუალებებისთვის.  

შენიშვნა: შეღავათი ხელმისაწვდომია მუხლობრივად. წინამდებარე მაგალითში 

საწარმო უკვე აღრიცხავდა ორ სხვა შენობას თვითღირებულების მოდელით, ამიტომ 

მას დასაშვები საწყისი ღირებულების გამოყენება მხოლოდ ერთი შენობისთვის 

სჭირდებოდა. საწარმოს, რომელსაც რამდენიმე შენობა აქვს რეალური ღირებულებით 

ასახული და ირჩევს ქონება შეაფასოს თვითღირებულებით, უფლება აქვს აირჩიოს  

რეალური ღირებულება, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება აღნიშნული კლასის 

ზოგიერთი მუხლისთვის და აირჩიოს თვითღირებულების რეტროსპექტულად 

გამოყენება მე-17 განყოფილების შესაბამისად აღნიშნული კლასის ყველა სხვა 

მუხლისთვის. თუ საწარმო არ აირჩევს 35.10(გ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით 

სარგებლობას ზოგიერთი ან ყველა მუხლისთვის და არ გამოიყენებს 35-ე 

განყოფილებით განსაზღვრულ რომელიმე სხვა შეღავათს (მაგალითად, 35.10(და) 

პუნქტს), 35.8 პუნქტისა და 17.9–17.26 პუნქტების შესაბამისად, საწარმო მოახდენს 

გაუნაწილებელი მოგებისა და ძირითადი საშუალებების კორექტირებას 20X3 წლის 1-

ელ იანვარს მე-17 განყოფილების შესაბამისად თვითღირებულების მოდელის 

გამოყენებით შეფასების შედეგებისთვის. შეღავათი ძირითადი საშუალებების 

ნებისმიერ მუხლზე ვრცელდება და არა მხოლოდ შენობებზე. 

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 35-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ თავისი სამი შენობა 

შეაფასა შეძენის ღირებულებით და არ მოუხდენია შენობების ცვეთა ან გაუფასურება. 

საწარმო ისევ ირჩევს სამივე შენობის თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით 

შეფასებას. 

17.15ა პუნქტი მოითხოვს თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით შეფასებული 

ძირითადი საშუალებები თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აღირიცხოს 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. 
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საწარმოს არ აქვს უფლება აირჩიოს შენობების შეძენის ფასი მიიჩნიოს მის დასაშვებ 

საწყის ღირებულებად 20X3 წლის 1-ელ იანვარს, რადგან ეს არ არის რეალური 

ღირებულება და არ არის გადაფასებული ღირებულება (და ასევე არ არის გარკვეული 

მოვლენებით განპირობებული რეალური ღირებულების შეფასება—იხ. 35.10(და) 

პუნქტი).  შესაბამისად, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) 

საწარმომ რეტროსპექტულად უნდა აღრიცხოს შენობები (გაუნაწილებელი მოგებისა და 

ძირითადი საშუალებების კორექტირებით) მე-17 განყოფილების შესაბამისად 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლებით  (რადგან საწარმომ აირჩია თვითღირებულების მოდელის 

გამოყენება), იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც საწარმო ირჩევს ძირითადი 

საშუალებების კონკრეტული მუხლები შეაფასოს 20X3 წლის 1-ელ იანვარს დასაშვები 

საწყისი ღირებულებით, რაც შეფასებულია 35.10(გ), 35.10(დ) ან 35.10(და) პუნქტების 

შესაბამისად. თუ საწარმო იყენებს  რეალურ ღირებულებას, როგორც დასაშვებ საწყის 

ღირებულებას ნებისმიერი მუხლისთვის, საწარმო ახდენს გაუნაწილებელი მოგებისა 

და ძირითადი საშუალებების კორექტირებას მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის 

(20X3 წლის 1-ლი იანვარი) ძირითადი საშუალებების დასაშვები საწყისი 

ღირებულებით შეფასების შედეგებისთვის. (რეალური ღირებულება 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს). 

 

მაგალითები—შეღავათი—გადაფასება, როგორც დასაშვები საწყისი 
ღირებულება. (35.10(დ) პუნქტი) 
 

მაგ. 37 ფაქტები იგივეა, რაც 35-ე მაგალითში, გარდა იმისა, რომ ამ მაგალითში, ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ შეაფასა 

სათავო ოფისის შენობა გადაფასებული ღირებულებით, რაც განისაზღვრა, როგორც 

რეალური ღირებულება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლებით, ხოლო გადაფასების ზრდა აისახა გადაფასების რეზერვში.  

17.15 პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ აირჩიოს თვითღირებულების მოდელი, ან 

გადაფასების მოდელი, როგორც საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და შერჩეული 

პოლიტიკა გამოიყენოს ძირითადი საშუალებების მთელი კლასის მიმართ. ეს 

საწარმოსგან მოითხოვს გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი სამივე შენობის 

შემთხვევაში ან გადაფასების მოდელი სამივე შენობის შემთხვევაში. საწარმო სამივე 

შენობის შეფასებისთვის ირჩევს თვითღირებულების მოდელის გამოყენებას.   

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის  (20X3 წლის 1-ლი იანვარი), 35.10(დ) 
პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს უფლება აქვს შეაფასოს ძირითადი საშუალებების 

მუხლი გადაფასებული ღირებულებით და ეს ღირებულება მიიჩნიოს მის დასაშვებ 

საწყის ღირებულებად 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის. შესაბამისად, არ ხდება 

გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს 
სტანდარტზე გადასვლის თარიღი) შენობებისთვის. 

შენიშვნა: საწარმოს რომ არ ესარგებლა 35.10(დ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით 

და არ გამოიყენოს 35-ე განყოფილებით განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა შეღავათი, 

მაგალითად 35.10(გ) ან 35.10(და) პუნქტები, 35.8 პუნქტისა და 17.9–17.26 პუნქტების 

შესაბამისად, საწარმო მოახდენდა  საკუთარი კაპიტალისა და ძირითადი 

საშუალებების კორექტირებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს სათავო ოფისის შენობის მე-17 

განყოფილების შესაბამისად. 
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35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(და)    გარკვეული მოვლენებით განპირობებული რეალური ღირებულების შეფასება, 

როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება. საწარმოს, რომელიც პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს, დასაშვები საწყისი ღირებულება შეიძლება დადგენილი 

ჰქონდეს ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპებით, ზოგიერთი ან ყველა აქტივისა და ვალდებულებისთვის, კერძოდ, 

საწარმოს გარკვეული თარიღისთვის შეიძლება შეფასებული ჰქონდეს მათი 

რეალური ღირებულება ისეთი მოვლენის გამო, როგორიცაა საწარმოს ან მისი 

(ბიზნესის) ნაწილის შეფასება, მათი დაგეგმილი გაყიდვის მიზნით. თუ 

შეფასების თარიღი: 

(i) არის წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღი, ან უფრო 

ადრინდელი თარიღი, საწარმოს უფლება აქვს, ამგვარი მოვლენებით 

განპირობებული რეალური ღირებულების შეფასება გამოიყენოს როგორც 

დასაშვები საწყისი ღირებულება ამ შეფასების თარიღისათვის; 

(ii) ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღის შემდგომი თარიღია, მაგრამ იმ 

საანგარიშგებო პერიოდის, რომელსაც მოიცავს წინამდებარე სტანდარტის 

შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება, გარკვეული მოვლენებით გა-

მოწვეული რეალური ღირებულების შეფასების გამოყენება დასაშვებ 

საწყის ღირებულებად შესაძლებელია მაშინ, როდესაც ეს მოვლენა 

მოხდება. საწარმომ შესაბამისი კორექტირების თანხები უნდა აღიაროს 

პირდაპირ გაუნაწილებელ მოგებაში (ან, თუ მიზანშეწონილია, საკუთარი 

კაპიტალის სხვა კატეგორიაში) შეფასების თარიღისთვის. წინამდებარე 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის, საწარმომ უნდა განსაზღვროს 

დასაშვები საწყისი ღირებულება 30.15(გ)-(დ) პუნქტებში ჩამოყალიბებული 

კრიტერიუმების შესაბამისად, ან ეს აქტივები და ვალდებულებები 

შეაფასოს წინამდებარე განყოფილების სხვა მოთხოვნების შესაბამისად; 

… 

 
მაგალითები—შეღავათი— გარკვეული მოვლენებით განპირობებული რეალური 
ღირებულების შეფასება, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება (35.10(და) 
პუნქტი) 
 

მაგ. 38 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 20X2 წლის 30 ივნისს საწარმოს ყველა ძირითადი საშუალების 

რეალური ღირებულება განისაზღვრა შემოთავაზებული გაყიდვის ოპერაციის 

ფარგლებში, რომელიც მოგვიანებით შეწყდა. 20X2 და 20X3 წლების 31 დეკემბრის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად იყო მომზადებული, საწარმომ 

განაგრძო ადრინდელი პოლიტიკის განხორციელება და შეაფასა ძირითადი საშუალებები 
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შეძენის ღირებულებით (და არ მოუხდენია ძირითადი საშუალებების ცვეთა ან 

გაუფასურება). 

35.10(და)(i) პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

რომელიც ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არის 

მომზადებული, საწარმო ირჩევს დასაშვებ საწყის ღირებულებად მიიჩნიოს 20X2 წლის 30 

ივნისს (შეფასების თარიღი) განსაზღვრული რეალური ღირებულება. 

17.15 პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ აირჩიოს თვითღირებულების მოდელი, ან 

გადაფასების მოდელი, როგორც საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და შერჩეული 

პოლიტიკა გამოიყენოს ძირითადი საშუალებების მთელი კლასის მიმართ. ეს 

საწარმოსგან მოითხოვს გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი მთლიანი 

კლასისთვის ან გადაფასების მოდელი მთლიანი კლასისთვის.  

თუმცა, მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის, (20X3 წლის 1-ლი იანვარი), 

35.10(და) პუნქტის შესაბამისად, თუ საწარმოს თვითღირებულების მოდელის 

გამოყენება აქვს არჩეული, იგი შეძლებს მიიჩნიოს 20X2 წლის 30 ივნისის რეალური 

ღირებულება (გარკვეული მოვლენებით განპირობებული რეალური ღირებულების 

შეფასება) დასაშვებ საწყის ღირებულებად 20X2 წლის 30 ივნისს. შესაბამისად, საწარმო 

შეძლებდა ძირითადი საშუალებების შემდეგნაირად შეფასებას 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს—20X2 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით განსაზღვრულ გადაფასებულ 

ღირებულებას მინუს ცვეთა 20X2 წლის 1 ივლისიდან 20X2 წლის 31 დეკემბრამდე 

პერიოდისთვის, რომელიც განსაზღვრულია მე-17 განყოფილების მიხედვით და 

გაუფასურების ზარალი 20X2 წლის 31 დეკემბერს (არსებობის შემთხვევაში), რომელიც 

განსაზღვრულია 27-ე განყოფილების მიხედვით. 

35.8 პუნქტის შესაბამისად, საწარმო ახდენს გაუნაწილებელი მოგებისა და ძირითადი 

საშუალებების კორექტირებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს ძირითადი საშუალებების 

დასაშვები საწყისი ღირებულებით შეფასების შედეგებისთვის. (როგორც ეს აღწერილია 

ზემოთ). 

შენიშვნა: საწარმოს რომ არ აერჩია 35.10(და) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათებით 

სარგებლობა, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს მას მოუწევდა გაუნაწილებელი მოგებისა და 

ძირითადი საშუალებების კორექტირება მე-17 განყოფილების შესაბამისად ძირითადი 

საშუალებების თვითღირებულებით დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. 

მაგ. 39 ფაქტები იგივეა, რაც 38-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, შეფასება განხორციელდა 

20X3 წლის 30 ივნისს და არა 20X2 წლის 30 ივნისს.  

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი (20X3 წლის 1-ლი იანვარი) არის რეალური 

ღირებულების შეფასებების თარიღამდე. 35.10(და)(ii) პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს 

უფლება აქვს და ირჩევს რეალური ღირებულების შეფასების გამოყენებას დასაშვებ 

საწყის ღირებულებად 20X3 წლის 30 ივნისიდან.  შესაბამისად, 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი) საწარმომ უნდა შეაფასოს 

ძირითადი საშუალებები თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლებით ან 35.10(გ) პუნქტში მოცემული არჩევანის 

გამოყენებით 20X3 წლის 1-ლი იანვარის რეალური ღირებულება მიიჩნიოს დასაშვებ 

საწყის ღირებულებად, ან 35.10(დ) პუნქტში მოცემული არჩევანის გამოყენებით 

დასაშვები საწყისი ღირებულება დაადგინოს ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებით. ბოლო არჩევანი არ არის ხელმისაწვდომი 

საწარმოსთვის, რადგან მას ადრე არ გამოუყენებია გადაფასება თავის ანგარიშებში 



მოდული 35—მსს ფასს -ზე გადასვლა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-03)  
48 

 

 

ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისად.  

საწარმო ირჩევს ძირითადი საშუალებების შეფასებას თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით 20X3 

წლის 1-ელ იანვარს და, 35.10(და)(ii) პუნქტის შესაბამისად, ასახავს რეალურ 

ღირებულებას, როგორც დასაშვებ საწყის ღირებულებას, 20X3 წლის 30 ივნისს. 

რეალური ღირებულების, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულების ასახვისას 20X3 

წლის 30 ივნისს, საწარმო ახდენს გაუნაწილებელი მოგების ან საკუთარი კაპიტალის 

სხვა კატეგორიის კორექტირებას (მაგალითად იმიტომ, რომ ადგილობრივი 

კანონმდებლობა მოითხოვს რეზერვების ისეთი კონკრეტული კატეგორიის 

კორექტირებას, როგორიცაა, მაგალითად, გადაფასების რეზერვი). 

 
35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(ე) სხვა ვალუტაში გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი დაგროვილი საკურსო 

სხვაობები. 30-ე განყოფილება - „ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში“ - მოითხოვს, 

რომ საწარმომ სხვა ვალუტაში გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი ზოგიერთი 

ტიპის საკურსო სხვაობები ცალკე გამოყოს, როგორც საკუთარი კაპიტალის 

კომპონენტი. საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ამ სტანდარტს, უფლება აქვს, 

მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის ნულად მიიჩნიოს სხვა ვალუტაში 

გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი დაგროვილი საკურსო სხვაობები ყველა 

უცხოური ქვედანაყოფის ოპერაციებისთვის (ე.ი. დაიწყოს „ცარიელი 

ფურცლიდან“); 

… 
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მაგალითი—შეღავათი— სხვა ვალუტაში გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი 
დაგროვილი საკურსო სხვაობები (35.10(ე) პუნქტი) 
 

მაგ. 40 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლებით აკრძალული იყო უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებულ ნეტო 

ინვესტიციებთან დაკავშირებით მისაღები ან გადასახდელი ფულადი მუხლებიდან 

(რომლებიც, თავისი არსით, წარმოადგენს საწარმოს მიერ უცხოურ ქვედანაყოფში 

განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილს) მიღებული საკურსო შემოსულობის ან 

ზარალის წარდგენა საკუთარი კაპიტალის ცალკე კომპონენტად. 

30.12 და 30.13 პუნქტები მოითხოვს, რომ ისეთ ფულად მუხლებთან დაკავშირებით 

წარმოქმნილი საკურსო სხვაობები, რომლებიც ანგარიშვალდებული საწარმოს მიერ 

უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილს წარმოადგენს, 

უნდა აღიარდეს სხვა სრული შემოსავლის შემადგენლობაში და წარდგენილ უნდა 

იქნეს, როგორც საკუთარი კაპიტალის ცალკე კომპონენტი კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

თუ ჯგუფი აირჩევს ისარგებლოს 35.10(ე) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით, 

საჭირო არ არის კონსოლიდირებული გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება მსს 
ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის  (20X3 წლის 1-ლი იანვარი) სხვა ვალუტაში 

გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი დაგროვილი საკურსო სხვაობისთვის, რაც, სხვა 

შემთხვევაში წარდგენილი იქნებოდა, როგორც საკუთარი კაპიტალის ცალკე 

კომპონენტი 30.13. პუნქტის შესაბამისად. სხვა ვალუტაში გადაყვანის შედეგად 

წარმოქმნილი საკურსო სხვაობები, რომლებიც წარმოიშობა მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღის შემდეგ უნდა აღიარდეს სხვა სრული შემოსავლის შემადგენლობაში და 

წარდგენილ უნდა იქნეს, როგორც საკუთარი კაპიტალის ცალკე კომპონენტი 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

შენიშვნა: საწარმოს რომ არ ესარგებლა 35.10(ე) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით, 

35.7(გ) პუნქტისა და 30.12 და 30.13 პუნქტების შესაბამისად, საწარმო 

კონსოლიდირებული გაუნაწილებელი მოგებიდან სხვა ვალუტაში გადაყვანის 

შედეგად წარმოქმნილი დაგროვილი საკურსო სხვაობის ტოლ თანხას გადაიტანდა 

საკუთარი კაპიტალის ცალკე კომპონენტად 20X3 წლის 1-ელ იანვარს. 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(ვ) ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება. როდესაც საწარმო ამზადებს 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას, 9.26 პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ 

ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში აღრიცხოს ერთ-ერთი შემდეგი 

მეთოდით: 
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(i) თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით;  

(ii) რეალური ღირებულებით, ხოლო რეალური ღირებულების ცვლილება 

აღიაროს მოგებაში ან ზარალში; ან 

(iii) წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, 14.8 პუნქტში განხილულ 

პროცედურებზე დაყრდნობით.. 

თუ საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, ამგვარ ინვესტიციას აფასებს 

თვითღირებულებით, მან ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის ეს ინვესტიცია 

უნდა შეაფასოს შემდეგი სიდიდეებიდან ერთ-ერთით: 

(i) თვითღირებულებით, რომელიც განსაზღვრულია მე-9 განყოფილების - 

„კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“ - 

მიხედვით; ან 

(ii) დასაშვები საწყისი ღირებულებით, რომელიც იქნება მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური ღირებულება, ან ადრინდელი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისად განსაზღვრული საბალანსო ღირებულება ამავე თარიღისთვის; 

… 

 

 
 
შენიშვნები—ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 

 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება არის ფინანსური ანგარიშგება, რომელსაც 

წარადგენს მშობელი საწარმო ან საწარმო, რომელიც არ არის სათავო საწარმო, მაგრამ 

არის მეკავშირე საწარმოს ინვესტორი, ან სრულუფლებიანი მონაწილე ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში, და წარადგენს იმ ფინანსური ანგარიშგების 

დამატებით, რომლის წარდგენაც საწარმოს მოეთხოვება მსს ფასს სტანდარტის 9.1–9.23ა 

პუნქტების, მე-14 ან მე-15 განყოფილების შესაბამისად. 

მსს ფასს სტანდარტი არ მოითხოვს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენას (იხ. 9.24). 

საწარმომ ერთი და იგივე სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა გამოიყენოს ერთი კლასის 

ინვესტიციებისათვის (შვილობილი საწარმო, მეკავშირე საწარმო და ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო). მაგალითად, საწარმოს უფლება აქვს, 

მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციები შეაფასოს რეალური ღირებულებით, ხოლო 

შვილობილ საწარმოში ინვესტიციები თვითღირებულებიდან გაუფასურების 

გამოკლებით.  თუმცა, მას არ აქვს უფლება მეკავშირე საწარმოებში ზოგიერთი 

ინვესტიცია შეაფასოს თვითღირებულებიდან გაუფასურების გამოკლებით, მეკავშირე 

საწარმოებში სხვა ინვესტიციები კი - რეალური ღირებულებით. 

 

მაგალითი—შეღავათი—ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება (35.10(ვ) 
პუნქტი) 
 

მაგ. 41 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 
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საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 

იმ იურისდიქციის კანონმდებლობა, რომელშიც საწარმო საქმიანობას ეწევა, ყველა 

საწარმოსგან მოითხოვს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას.  

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლები საწარმოსგან 

მოითხოვდა შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში ინვესტიციების აღრიცხვას საწარმოს 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში თვითღირებულებიდან ყველა მიღებული 

დივიდენდის გამოკლებით (მანამ, სანამ ნაშთი არ ჩამოიწერება ნულამდე, რის შემდეგაც 

დივიდენდები აღიარდება მოგებაში ან ზარალში).  

9.26 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად, ინვესტიციის თითოეული კატეგორიის  (ე. ი. 

შვილობილ, მეკავშირე და ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების) ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

შესაფასებლად, საწარმომ უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი შემდეგი სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენება: გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულება, რეალური 

ღირებულება ან წილობრივი მეთოდი. 

რეალური ღირებულება 

თუ საწარმო რეალურ ღირებულებას აირჩევს, იგი ვერ ისარგებლებს შეღავათით. 

საწარმო აფასებს შვილობილ საწარმოში, ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში ან მეკავშირე საწარმოში განხორციელებულ ინვესტიციას რეალური 

ღირებულებით მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის და, შესაბამისად, 

ახდენს საწყისი გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებას მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისათვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი). 

წილობრივი მეთოდი  

თუ საწარმო წილობრივ მეთოდს აირჩევს, იგი ვერ ისარგებლებს შეღავათით. მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის საწარმო აფასებს შვილობილ საწარმოში, 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში ან მეკავშირე საწარმოში 

განხორციელებულ ინვესტიციას ოპერაციის (გარიგების) ფასით (რომელიც მოიცავს 

გარიგების დანახარჯებს) პლუს ან მინუს საწარმოს წილი შვილობილი 

საწარმოს/მეკავშირე საწარმოს/ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს 

შეძენის შემდგომ მოგებაში ან ზარალში და სხვა სრულ შემოსავალში (იხ. 14.8 პუნქტი).  

შესაბამისად, მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი), 

საწარმო ასევე ახდენს საწყისი გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებას. 

გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულება 

თუ საწარმო თვითღირებულების მოდელს აირჩევს, 35.10(ვ) პუნქტით ნებადართულია 

ორი შეღავათით სარგებლობა ინვესტიციის დასაშვები საწყისი ღირებულების 

განსაზღვრის მიზნით. ესენია: 

(ა)  რეალური ღირებულება მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (ე. ი. დასაშვები  

საწყისი ღირებულება); ან 

(ბ)   საბალანსო ღირებულება მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის, რაც ფასდება 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენებით და 

ექვემდებარება გაუფასურების ტესტს (ე. ი. დასაშვები საწყისი ღირებულება). 
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საწარმო აფასებს შვილობილ საწარმოში, ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში ან მეკავშირე საწარმოში განხორციელებულ ინვესტიციას 

თვითღირებულებით მე-9 განყოფილების შესაბამისად ან დასაშვები საწყისი 

ღირებულებით (ე. ი. ზემოხსენებულ (a) ან (b) ვარიანტის მიხედვით) მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული საბალანსო 

ღირებულება განსხვავდება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების გამოყენებით განსაზღვრული თანხისგან, საწარმო შესაბამისად ახდენს 

საწყისი გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებას მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი).  

მეთოდი, რომელსაც საწარმო იყენებს ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების გამოყენებით განსხვავდება მე-9 

განყოფილებით მოთხოვნილი თვითღირებულების მეთოდისგან, რადგან 

ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები 

მოითხოვდა ინვესტიციის ღირებულებისთვის მიღებული დივიდენდების გამოკლებას.  

შესაბამისად, თუ საწარმო აირჩევს საკუთარი ინვესტიციების შეფასებას 

თვითღირებულებით, მე-9 განყოფილების შესაბამისად, მას მოუწევს ინვესტიციისა და 

გაუნაწილებელი მოგების საბალანსო ღირებულების კორექტირება.  

 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(ზ) რთული ფინანსური ინსტრუმენტები. 22.13 პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ 

რთული ფინანსური ინსტრუმენტები დაყოს ვალდებულებით და წილობრივ 

კომპონენტებად მათი გამოშვების თარიღისთვის. საწარმოს, რომელიც პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს, არ ევალება ფინანსური ინსტრუმენტების კომპონენტებად 

დაყოფა, თუ ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის ვალდებულების 

კომპონენტი არ არის გადავადებული/დაუფარავი; 

… 

 
შენიშვნები—რთული ფინანსური ინსტრუმენტები 
 
როდესაც საწარმო უშვებს რთულ ფინანსურ ინსტრუმენტს, რომელიც მოიცავს როგორც 

ვალდებულების, ასევე წილობრივ კომპონენტს, საწარმო მსს ფასს სტანდარტის 22.13 

პუნქტის გამოყენებით  ანაწილებს შესაბამის შემოსულობას ვალდებულებისა და 

წილობრივ კომპონენტებზე. აღნიშნული განაწილების შესწორება არ ხდება შემდგომ 

პერიოდებში (22.14 პუნქტი). 

თუ საწარმო ირჩევს არ ისარგებლოს 35.10(ზ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით, 

35.7(გ) პუნქტისა და 22-ე განყოფილების შესაბამისად, საწარმო ამზადებს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებას მსს ფასს  სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის, ისე, 

თითქოს ყოველთვის იყენებდა 22.13 პუნქტს ყველა გამოშვებულ რთულ ფინანსურ 

ინსტრუმენტთან დაკავშირებით. 

35.10(ზ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათი გამოიყენება მხოლოდ იმ რთულ 

ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაიფარა მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე. შესაბამისად, საწარმომ უნდა განსაზღვროს მსს 
ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის მსგავსი რთული ფინანსური ინსტრუმენტების 

ვალდებულების კომპონენტი ხომ არ არის დაუფარავი/გადავადებული. თუ 
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ვალდებულების კომპონენტი დაუფარავია, საწარმომ აღნიშნულ ინსტრუმენტთან 

დაკავშირებით უნდა გამოიყენოს 22.13 პუნქტი მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღისთვის ისე, თითქოს საწარმო ყოველთვის იყენებდა 22.13 პუნქტს აღნიშნულ 

ინსტრუმენტთან დაკავშირებით.  

შესაბამისად, იმ რთული ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც 

დაუფარავია/გადავადებულია მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის, საწარმო ადგენს 

კომპონენტების საწყის საბალანსო ღირებულებას იმ გარემოებების საფუძველზე, 

რომლებიც არსებობდა აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოშვებამდე. 

იმ რთული ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, რომელთა ვალდებულების კომპონენტი 

აღარ არის გადავადებული, მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის, 22.13 პუნქტის 

რეტროსპექტული გამოყენება ითვალისწინებს საკუთარი კაპიტალის ორი ნაწილის 

განცალკევებას: 

(ა)  პირველი ნაწილი, რომელიც გაუნაწილებელ მოგებაშია და წარმოადგენს 

ვალდებულების კომპონენტთან შეზრდილ დაგროვილ პროცენტს; და 

(ბ)  მეორე ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს ფინანსური ინსტრუმენტის კაპიტალის 

თავდაპირველ კომპონენტს. 

35.10(ზ) პუნქტის შესაბამისად, თუ მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის 

ვალდებულების კომპონენტი აღარ არის დაუფარავი, საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს, 

რომ არ დაყოს საკუთარი კაპიტალი აღნიშნულ ორ ნაწილად.  

იურისდიქციის სამართლებრივი მოთხოვნები გავლენას ახდენს საკუთარი კაპიტალის 

კატეგორიებზე, კერძოდ ფინანსური ინსტრუმენტის თავდაპირველ წილობრივ 

კომპონენტზე. 

 
მაგალითები—შეღავათი—რთული ფინანსური ინსტრუმენტები (35.10(ზ) 
პუნქტი) 
 

მაგ. 42 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X9 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X8). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლები საწარმოსგან მოითხოვდა იმ კონვერტირებადი სავალო ინსტრუმენტის 

აღრიცხვას, რომელიც მან სრულად ვალდებულებად გამოუშვა.  თუმცა, თუ ობლიგაციის 

მესაკუთრეები გამოიყენებენ კონვერტირების უფლებებს, კონვერტირებული 

ობლიგაციის საბალანსო ღირებულება გადატანილ იქნება ვალდებულებიდან საკუთარ 

კაპიტალში. 
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20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ გამოუშვა 500 კონვერტირებადი ობლიგაცია. 

ობლიგაციები გამოშვებულ იქნა 100ფე-ის ნომინალური ღირებულების თითოეული 

ობლიგაცია, ხუთი წლის ვადით და გარიგების დანახარჯების გარეშე. გამოშვების 

შედეგად მიღებული მთლიანი შემოსავალი შეადგენდა 50,000ფე-ს. პროცენტი 

გადასახდელია წლიურად, პერიოდის ბოლოს, 4% წლიური საპროცენტო განაკვეთით. 

მფლობელის სურვილის მიხედვით, თითოეული ობლიგაცია კონვერტირებადია 25 

ჩვეულებრივ აქციად, ნებისმიერ დროს ობლიგაციის დაფარვის ვადამდე. ობლიგაციების 

გამოშვების დროს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი მსგავს სავალო ინსტრუმენტებზე, 

კონვერტაციის ოფციონის გარეშე, 6%-ს შეადგენდა. ხუთწლიანი პერიოდის 

დასრულებისას, კონვერტაციის შემთხვევაში, ობლიგაციების დაფარვა ხდება 

ნომინალური ღირებულებით, დარიცხულ პროცენტთან ერთად. 

22.13–22.15 პუნქტების გამოყენებით საწარმომ უნდა გაანაწილოს ობლიგაციების 

გამოშვებიდან მიღებული შემოსავალი გამოშვებული ინსტრუმენტის ვალდებულებასა 

და წილობრივ კომპონენტებზე. შემდგომ პერიოდებში არ ხდება აღნიშნული 

განაწილების შესწორება. 22-ე განყოფილების - „ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი“ დანართში მოცემულია ამ მაგალითისთვის საჭირო აღრიცხვა.  

წინამდებარე მაგალითში, მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის (20X8 

წლის 1-ლი იანვარი), ვალდებულების კომპონენტი არ არის დაუფარავი (ანუ, 

თითოეული ობლიგაცია კონვერტირებულია 25 ჩვეულებრივ აქციად ან, 20X5 წლის 31 

დეკემბერს, გამოსყიდული იქნება ფულადი სახსრების სანაცვლოდ). შესაბამისად, 

35.10(ზ) პუნქტის თანახმად, საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს შეღავათით სარგებლობა 

და არ გამოთვალოს კონვერტირებადი ობლიგაციების ვალდებულებით და წილობრივ 

კომპონენტებად დაყოფის შედეგები. თუ საწარმო აირჩევს აღნიშნულ შეღავათს, 

საწარმო ინარჩუნებს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად გამოყენებულ აღრიცხვას მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (20X8 

წლის 1-ლი იანვარი) და არ ხდება გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება. 

შენიშვნა: საწარმოს რომ არ ესარგებლა 35.10(ზ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით, 

35.7(გ) პუნქტისა და 22-ე განყოფილების შესაბამისად იგი მოახდენდა გაუნაწილებელი 

მოგებისა და საკუთარი კაპიტალის კომპონენტების (რომლებიც განისაზღვრება 

შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით) კორექტირებას 20X8 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით, 22-ე განყოფილების შესაბამისად ობლიგაციის რეტროსპექტულად 

აღრიცხვის შედეგებისთვის. ეს მოიცავს საპროცენტო ხარჯის შესწორებულ შეფასებას 

6%-ად.  

მაგ. 43 ფაქტები იგივეა, რაც 42-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმოს მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილია 20X4 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს 

შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). ობლიგაციების მფლობელებიდან 

არცერთს არ ჰქონდა არჩეული ობლიგაციების ჩვეულებრივ აქციებად კონვერტირება 

20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის.  

რადგან კონვერტირებადი ობლიგაციების ვალდებულების კომპონენტი დაუფარავია 

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი), საწარმოს 

არ აქვს უფლება გამოიყენოს 35.10(ზ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათი. 

შესაბამისად, საწარმომ შემდეგნაირად უნდა განსაზღვროს ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულება 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი) 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 
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ინსტრუმენტის გამოშვებისას, თავდაპირველად უნდა შეფასდეს ვალდებულების 

კომპონენტი და სხვაობა გამოშვებისას მთლიან შემოსავალსა (რაც მთელი 

ინსტრუმენტის რეალური ღირებულებაა) და ვალდებულების კომპონენტის რეალურ 

ღირებულებას შორის მიკუთვნებულია წილობრივ კომპონენტზე. ვალდებულების 

კომპონენტის რეალური ღირებულება გამოითვლება მისი დღევანდელი ღირებულების 

განსაზღვრით 6% დისკონტირების კოეფიციენტის გამოყენებით. გამოთვლები 

მოცემულია ქვემოთ. 

 

 ფე 

აქციების გამოშვებიდან მიღებული შემოსავალი (ა)  50,000  

ძირი თანხის დღევანდელი ღირებულება ხუთი წლის დასრულებისას (იხ. გამოთვლები 

ქვემოთ) 

37,363  

პერიოდის ბოლოს გადასახდელი ხუთი წლის პროცენტის დღევანდელი ღირებულება  8,425  

დღევანდელი ღირებულება ვალდებულების, რომელიც ვალდებულების კომპონენტის 

რეალური ღირებულებაა (ბ)  

45,788  

ნარჩენი ღირებულება, რომელიც წილობრივი კომპონენტის რეალური ღირებულებაა (ა) 

მინუს (ბ) 

4,212  

 

გამოთვლები: 

ძირი თანხის დღევანდელი ღირებულება 50,000ფე 6 %-ად 

50,000ფე / (1.06) ^ 5 = 37,363 

პროცენტის ანუიტეტის დღევანდელი ღირებულება 2,000ფე (= 50,000ფე × 4 %), რაც 
გადასახდელია ყოველი ხუთი წლის ბოლოს. 

 

2,000ფე წლიური საპროცენტო გადასახდელები ანუიტეტია—ფულადი ნაკადები 

შეზღუდული რაოდენობის (n) პერიოდული გადახდებით (C), რაც მისაღებია 

თარიღებისთვის 1-დან n-მდე. აღნიშნული ანუიტეტის დღევანდელი ღირებულების 

გამოსათვლელად მომავალი გადახდები დისკონტირებულია პერიოდული 

საპროცენტო განაკვეთით  (i) წინამდებარე ფორმულის გამოყენებით: 

]
)1(

1
1[

nii

C
PV


  

შესაბამისად, 2,000ფე საპროცენტო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებაა: 

(2,000ფე / 0.06) × [1 −[(1 / 1.06)^5]] = 8,425ფე 

 

გამოშვების შემდეგ, საწარმო (ემიტენტი) მოახდენს ობლიგაციის დისკონტის 

ამორტიზაციას ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად: 

 

(ა) 

საპროცენტო 

გადასახდე

ლები (ფე) 

(ბ) მთლიანი 

საპროცენტო 

ხარჯი 

(ფე) = 6% × (ე) 

 (გ)ობლიგაციის 

დისკონტის 

ამორტიზაცია  

(ფე) = (ბ) ‒(ა) 

(დ) 

ობლიგაციის 

დისკონტი   

(ფე) = (დ) − (გ) 

(ე) წმინდა 

ვალდებულ

ება  

(ფე) =   

50,000 − (დ) 

1/1/20X1    4,212  45,788  

31/12/20X1 2,000  2,747  747  3,465  46,535  
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31/12/20X2 2,000  2,792  792  2,673  47,327  

31/12/20X3 2,000  2,840  840  1,833  48,167  

31/12/20X4 2,000  2,890  890  943  49,057  

31/12/20X5 2,000   2,943 943  0  50,000  

ჯამი 10,000  14,212  4,212    

 
შესაბამისად, 35.7(გ) პუნქტისა და 22-ე განყოფილების თანახმად, 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს საწარმო წარადგენს კონვერტირებად ობლიგაციას, როგორც 47,327ფე 

ვალდებულებას (2,673ფე შემცირება) და 4,212ფე საკუთარ კაპიტალს (4,212ფე ზრდა) და 

ახდენს გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებას 1,539ფე-ით, ობლიგაციის 22-ე 

განყოფილების შესაბამისად რეტროსპექტულად აღრიცხვისთვის.  

გამოთვლა:  

 

ვალდებულება 

საკუთარი კაპიტალი—

კონვერტაციის 

უფლება 

საკუთარი კაპიტალი—

გაუნაწილებელი მოგება 

(პროცენტი) 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლები 50,000ფე – (4,000ფე) 

მსს ფასს სტანდარტი  (იხ. 20X2 წლის 

დასასრული ზემოთ) 47,327ფე 4,212ფე (5,539ფე) 

სხვაობა 2,673ფე (4,212ფე) 1,539ფე 

 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(თ) გადავადებული მოგების გადასახადი. საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს 

ფასს-ს, უფლება აქვს, პერსპექტიულად გამოიყენოს 29-ე განყოფილება - „მოგების 
გადასახადი“ - მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღიდან; 

… 

 

 
შენიშვნები—გადავადებული გადასახადი 

 

35.10(თ) პუნქტი საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, აძლევს 

თავისუფალი არჩევანის უფლებას სრულად რეტროსპექტულად გამოიყენოს 29-ე 

განყოფილება ან გამოიყენოს 29-ე განყოფილება პერსპექტიულად მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღიდან. 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 
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(ი) მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები. საწარმოს, რომელიც პირველად 

იყენებს მსს ფასს-ს, არ მოეთხოვება 34.12–34.16 პუნქტების გამოყენება 

მომსახურების გაწევის კონცესიურ შეთანხმებებზე, რომლებიც ძალაში შევიდა ამ 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე; 

… 

 

შენიშვნები— მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები 

 

მომსახურების გაწევის კონცესიური შეთანხმება იმგვარი შეთანხმებაა, როდესაც 

სახელმწიფო ან საჯარო სექტორის სხვა ორგანო (ნებართვის/კონცესიის გამცემი) 

ხელშეკრულებას აფორმებს კერძო სექტორის საწარმოსთან (ოპერატორი) ნებართვის 

გამცემის ინფრასტრუქტურის აქტივების შექმნაზე (ან რეკონსტრუქციაზე), მართვასა 

და ექსპლუატაციაზე, როგორიცაა, მაგალითად გზები, ხიდები, გვირაბები, 

აეროპორტები, ენერგოგამანაწილებელი ქსელები, ციხეები და საავადმყოფოები.  34.12–

34.16 პუნქტები განსაზღვრავს მომსახურების გაწევის კონცესიური შეთანხმებების 

მოთხოვნებს. მომსახურების გაწევის კონცესიური შეთანხმებებისთვის, რომლებიც 

გაფორმებულია მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღამდე, საწარმოს უფლება აქვს 

გააგრძელოს აღრიცხვა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად შეთანხმების დასრულებამდე, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

შეთანხმება მთავრდება მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღის შემდეგ. 

 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(კ) სამთო-მომპოვებელი საქმიანობა. მსს ფასს-ის პირველად გამოყენებისას იმ 

საწარმოებს, რომლებიც, საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების მიხედვით, იყენებდნენ სრული დანახარჯებით აღრიცხვის მეთოდს, 

უფლება აქვთ მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის ნავთობისა და გაზის 

აქტივები (რომლებიც გამოიყენება ნავთობისა და გაზის კვლევის, შეფასების, 

დამუშავების ან წარმოებისთვის) შეაფასონ ადრინდელი საყოველთაოდ 

მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების საფუძველზე განსაზღვრული 

თანხით. საწარმომ უნდა შეამოწმოს ამ აქტივების გაუფასურება წინამდებარე 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისათვის 27-ე განყოფილების - „აქტივების 
გაუფასურება“ - მიხედვით; 

… 

 

შენიშვნები—სამთო-მომპოვებელი საქმიანობა 
 

სრული დანახარჯებით აღრიცხვის მეთოდი გავრცელებული სააღრიცხვო მიდგომაა 

სხვადასხვა იურისდიქციაში. სრული დანახარჯებით აღრიცხვის მეთოდის 

შესაბამისად, ძიებისა და შეფასების დანახარჯები აისახება იმ დანახარჯთა ცენტრებში, 

რომლებიც, როგორც წესი, დაკავშირებულია ამა თუ იმ დიდ გეოგრაფიულ რეგიონთან, 

როგორიცაა, მაგალითად, ქვეყანა. სრული დანახარჯთა ცენტრი, როგორც წესი, 

მოიცავს ძიებისა და შეფასების წარმატებულ და წარუმატებელ პროექტებთან 

დაკავშირებულ დანახარჯებს. 35-ე განყოფილებით, საწარმოებს, რომლებიც პირველად 

იყენებენ მსს ფასს-ს და ადრე იყენებდნენ აღრიცხვის აღნიშნულ საფუძველს, უფლება 
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აქვთ მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის დაკავშირებული ნავთობისა და 

გაზის აქტივები შეაფასონ საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად განსაზღვრული თანხით. საწარმომ, რომელიც ირჩევს 

აღნიშნული შეღავათით სარგებლობას, უნდა შეამოწმოს როგორც ძიებისა და შეფასების 

აქტივების, ასევე დამუშავებისა და წარმოების ეტაპებზე მყოფი აქტივების 

გაუფასურება მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისათვის. ნებისმიერი 

დადგენილი გაუფასურების ზარალი უნდა აღიარდეს მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღისთვის. 

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის შემდეგ, საწარმო იყენებს 34.11–34.11ვ პუნქტებს 

ძიებისა და შეფასების აქტივებთან დაკავშირებით. აღნიშნული პუნქტებით საწარმოს 

მოეთხოვება განსაზღვროს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც დაადგენს, 

რომელი დანახარჯები იქნება აღიარებული, როგორც მინერალური რესურსების 

მარაგის ძიებისა და შეფასების აქტივები 10.4 პუნქტის მიხედვით და შემდეგ ეს 

სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოიყენოს უცვლელად. საწარმოები გათავისუფლებულები 

არიან 10.5 პუნქტის გამოყენებისგან.  ძიებისა და შეფასების აქტივები თავდაპირველი 

აღიარებისას ფასდება თვითღირებულებით, ხოლო თავდაპირველი აღიარების შემდეგ 

საწარმო იყენებს მე-17 განყოფილებას - „ძირითადი საშუალებები“ და მე-18 

განყოფილებას - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“, 34.11დ-34.11ვ 

პუნქტებით განსაზღვრული გაუფასურების დებულებების გათვალისწინებით. 

 

მაგალითი—შეღავათი—სამთო-მომპოვებელი საქმიანობა (35.10(კ) პუნქტი) 
 

მაგ. 44 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად, რომელიც საწარმოს უფლებას აძლევდა გამოეყენებინა 

სრული დანახარჯებით აღრიცხვის მეთოდი X ქვეყანაში არსებული ნავთობისა და გაზის 

ყველა ქონების ერთ დანახარჯთა ცენტრში აღრიცხვის მიზნით. 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, 

საწარმო ირჩევს ნავთობისა და გაზის აქტივების შეფასებას 20X3 წლის 1-ელ იანვარს 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად 

განსაზღვრული თანხით (ე. ი. სრული დანახარჯებით აღრიცხვის მეთოდის 

შესაბამისად). 

რადგან საწარმოს ნავთობისა და გაზის აქტივების სრული დანახარჯებით აღრიცხვის 

მეთოდის შესაბამისად, დანახარჯთა ცენტრი უფრო დიდი სააღრიცხვო ერთეულია, 

ვიდრე ის სააღრიცხვო ერთეული, რომელსაც საწარმო ირჩევს მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებისას, საწარმო დანახარჯთა ცენტრის საბალანსო ღირებულებას მიაკუთვნებს 

დანახარჯთა ცენტრში შემავალ შესაბამის ნავთობისა და გაზის აქტივებს, ამ 

თარიღისთვის ნავთობისა და გაზის მარაგის მოცულობის ან მარაგის ღირებულების 

პროპორციულად. ამის შემდეგ, საწარმო იყენებს 27-ე განყოფილებას - „აქტივების 
გაუფასურება“ ნავთობისა და გაზის აღნიშნული აქტივების გაუფასურებაზე 

ტესტირების მიზნით. 

შემდგომში, საწარმო ნავთობისა და გაზის ყველა აქტივს აღრიცხავს 34.11–34.11ვ 

პუნქტის შესაბამისად. 
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35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(ლ) შეთანხმებები, რომლებიც შეიცავს იჯარას. მსს ფასს-ის პირველად გამოყენებისას, 

გადასვლის თარიღისთვის არსებული შეთანხმება შეიცავს თუ არა იჯარის პირობას 

(იხ. 20.3 პუნქტი), საწარმოს უფლება აქვს, განსაზღვროს იმ ფაქტებსა და 

გარემოებებზე დაყრდნობით, რომლებიც ამ თარიღისთვის არსებობს და არა 

ისეთზე, რომლებიც არსებობდა გარიგების დადების თარიღისთვის; 

… 

 

 

შენიშვნები— შეთანხმებები, რომლებიც შეიცავს იჯარას 
 
ზოგიერთი შეთანხმება,  იურიდიულად არ წარმოადგენს იჯარას, მაგრამ 

ითვალისწინებს გადახდის სანაცვლოდ აქტივის გამოყენებაზე უფლების გადაცემას. 

ასეთი შეთანხმებები შინაარსით არის აქტივების იჯარით გადაცემა და 20.3 პუნქტი 

მოითხოვს, რომ ასეთი შეთანხმებები აღირიცხოს მე-20 განყოფილების - „იჯარა“ 

შესაბამისად. ასეთი შეთანხმებების მაგალითებია გარე მენარდეების მოზიდვის 

ხელშეკრულება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურების დარგის ხელშეკრულებები, 

რომლის თანახმად სხვა მხარეს გადაეცემა ტელეკომუნიკაციის 

საშუალებების/სიმძლავრის გამოყენების უფლება, ასევე ე. წ. „მიიღე-გადაიხადე“ 

ხელშეკრულებები, რომლის დროსაც მყიდველი იმ შემთხვევაშიც იხდის გარკვეულ 

თანხას, თუ პროდუქცია ან მომსახურება მიეწოდება, მაგრამ მომხმარებელს არ 

გამოუყენებია. 

მსგავსი შეთანხმებების აღრიცხვისას, იჯარის კლასიფიკაცია, არის თუ არა იჯარა 

თავისი შინაარსით და თუ არის, ფინანსური იჯარაა თუ საოპერაციო (ჩვეულებრივი), 

ეყრდნობა საიჯარო ხელშეკრულების თავდაპირველ პირობებს და იჯარის 

დასაწყისისთვის არსებულ გარემოებებს. თუმცა, 35.10(ლ) პუნქტის შესაბამისად, მსს 
ფასს-ის პირველად გამოყენებისას, გადასვლის თარიღისთვის არსებული შეთანხმება 

შეიცავს თუ არა იჯარის პირობას, საწარმოს უფლება აქვს, განსაზღვროს იმ ფაქტებსა 

და გარემოებებზე დაყრდნობით, რომლებიც ამ თარიღისთვის არსებობს და არა 

ისეთზე, რომლებიც არსებობდა გარიგების დადების თარიღისთვის. 35.10(ლ) პუნქტი 

არ ათავისუფლებს საწარმოს ამის განსაზღვრისგან. 

 
მაგალითი— შეღავათი— შეთანხმებები, რომლებიც შეიცავს იჯარას (35.10(ლ) 
პუნქტი) 
 

მაგ. 45 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლები საწარმოსგან 

მოითხოვდა საიჯარო შეთანხმებების აღრიცხვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
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შეთანხმების პირობებს სახელშეკრულებო იჯარის ფორმა ჰქონდა, იმის მიუხედავად, 

ითვალისწინებდა თუ არა შეთანხმება გადახდის სანაცვლოდ აქტივის გამოყენებაზე 

უფლების გადაცემას. 

20X1 წლის 12 აპრილს საწარმომ გააფორმა შეთანხმება, რომელიც შეიცავდა იჯარას მსს 
ფასს სტანდარტის განსაზღვრების შესაბამისად. თუმცა, საწარმომ აღნიშნული 

შეთანხმება არ აღრიცხა როგორც იჯარა, რადგან მას არ ჰქონდა სახელშეკრულებო 

იჯარის ფორმა. საწარმომ გადახდები აღრიცხა ხარჯად ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად. 

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი) საწარმო 

ვალდებულია შეაფასოს არის თუ არა მხარე შეთანხმებისა, რომელიც შეიცავს იჯარას, 

20.2 და 20.3 პუნქტების შესაბამისად. საწარმო ახდენს შეფასებას იმ ფაქტებსა და 

გარემოებებზე დაყრდნობით, რომლებიც არსებობდა შეთანხმების გაფორმების დროს 

(20X1 წლის 12 აპრილი) ან, თუ გადაწყვეტს, 35.10(ლ) პუნქტის შესაბამისად, უფლება 

აქვს გააკეთოს შეფასება იმ ფაქტებსა და გარემოებებზე დაყრდნობით, რომლებიც 

არსებობდა მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი). მსს ფასს 

სტანდარტის გამოყენებით, შეთანხმება დააკმაყოფილებს იჯარის განსაზღვრებას.  

თუ საწარმო გადაწყვეტს შეფასების გაკეთებას მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის 

(20X3 წლის 1-ლი იანვარი), იგი იჯარას პერსპექტიულად აღრიცხავს აღნიშნული 

თარიღიდან. მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის, საწარმო განსაზღვრავს 

აღნიშნული იჯარა საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარაა თუ ფინანსური. საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის შემთხვევაში, საწარმოს არ დასჭირდება ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების კორექტირება მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის, იმ 

შემთხვევაში, თუ საიჯარო გადასახდელები, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, ხარჯებში იქნა ასახული  მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად.                                   თუმცა, ფინანსური იჯარის შემთხვევაში, 

საწარმოს, 35.8 პუნქტისა და მე-20 განყოფილების შესაბამისად, მოუწევს ფინანსური 

იჯარის აღრიცხვა მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის ფინანსური იჯარის 

შესაბამისი აქტივისა და ფინანსური ვალდებულების აღიარებით და გაუნაწილებელი 

მოგების შესაბამისი კორექტირებით. 

შენიშვნა: თუ საწარმო გადაწყვეტს შეფასების გაკეთებას იმ ფაქტებსა და გარემოებებზე 

დაყრდნობით, რომლებიც არსებობდა შეთანხმების გაფორმების დროს (20X1 წლის 12 

აპრილი), მაშინ, ფინანსური იჯარის შემთხვევაში, საწარმოს მოუწევს  20X1 წლის 12 

აპრილიდან არსებული ფინანსური იჯარის რეტროსპექტულად აღრიცხვა.  

მაგ. 46 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ გააფორმა შეთანხმება მომწოდებელთან საწარმოო 

პროცესში გამოსაყენებელი გაზის მინიმალური რაოდენობით მოხმარებასთან 

დაკავშირებით დროის განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში („მიიღე-

გადაიხადე“ შეთანხმება). 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს შეთანხმების სახელშეკრულებო პირობები შეიცვალა. 
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თუ საწარმო ისარგებლებს 35.10(ლ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით, მას 

შეუძლია განსაზღვროს, შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას 20.2 და 20.3 პუნქტებით 

განსაზღვრულ კრიტერიუმების გამოყენებით, იმ ფაქტებსა და გარემოებებზე 

დაყრდნობით, რომლებიც არსებობდა მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის (20X3 

წლის 1-ლი იანვარი), როგორც ეს ნებადართულია 35.10(ლ) პუნქტით განსაზღვრული 

შეღავათით. 

ამის ნაცვლად, თუ საწარმო არ ისარგებლებს 35.10(ლ) პუნქტით განსაზღვრული 

შეღავათით, იგი გამოიყენებს აღნიშნულ კრიტერიუმებს იმ ფაქტებსა და გარემოებებზე 

დაყრდნობით, რომლებიც არსებობდა 20X0 წლის 1-ელ იანვარს და შემდეგ ხელახლა 

შეაფასებს შეთანხმებას 20X2 წლის 1-ელ იანვარს ხელშეკრულების ცვლილების გამო 

(20.8 პუნქტი).  

 

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(მ) ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციიდან ამოღების ვალდებულებები, 

რომლებიც ჩართულია ძირითადი საშუალებების თვითღირებულებაში. 17.10(გ) 

პუნქტში აღნიშნულია, რომ ძირითადი საშუალების თვითღირებულება მოიცავს 

აქტივის დემონტაჟის, ლიკვიდაციისა და ადგილმდებარეობის აღდგენის 

დანახარჯების თავდაპირველ შეფასებას, რის ვალდებულებასაც საწარმო იღებს 

შეძენის მომენტში ან, შემდეგში, როდესაც გარკვეული დროის განმავლობაში 

საწარმო აქტივს იყენებს სხვა საქმიანობისთვის, გარდა მარაგის წარმოებისა. მსს 
ფასს-ის პირველად გამოყენებისას საწარმოს უფლება აქვს, ძირითადი 

საშუალებების თვითღირებულების ზემოაღნიშნული კომპონენტი შეაფასოს ამ 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის და არა იმ თარიღ(ებ)ისთვის, როდესაც ეს 

ვალდებულება თავდაპირველად წარმოიშვა; 

… 

 

 
 
 
 
 
 
შენიშვნები— ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციიდან ამოღების 
ვალდებულებები, რომლებიც ჩართულია ძირითადი საშუალებების 
თვითღირებულებაში 
 

17.10(გ) პუნქტის რეტროსპექტული გამოყენება მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის 

საწარმოსგან მოითხოვს შეადგინოს ვალდებულების ყველა იმ ცვლილების 

ისტორიული მონაცემები, რაც კი განხორციელებულა წარსულში. ეს ასევე საჭიროებს 

ძირითადი საშუალების თავდაპირველად ასახული თვითღირებულების 

კორექტირებას შეძენისას და წინა პერიოდებში ასახულ ცვეთასთან დაკავშირებით. 

ხშირად ეს არ არის შესაძლებელი. 35.10(მ) პუნქტით საწარმოსთვის ნებადართულია 

აღნიშნული მოთხოვნებისგან გათავისუფლება ისეთი ვალდებულებების 
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ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღამდე. თუ საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, 

ისარგებლებს აღნიშნული შეღავათით, მან უნდა: 

 შეაფასოს ვალდებულება მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის 21-ე 

განყოფილების შესაბამისად და აღიაროს იგი ვალდებულებებში; და   

 გაზარდოს ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება ვალდებულების 

თანხით მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის. 

 

მაგალითი—შეღავათი— ძირითადი საშუალებების ექსპლუატაციიდან ამოღების 
ვალდებულებები, რომლებიც ჩართულია ძირითადი საშუალებების 
თვითღირებულებაში (35.10(მ) პუნქტი) 
 

მაგ. 47 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლებით აკრძალული იყო ექსპლუატაციიდან ამოღების ვალდებულების აღიარება, 

რომელიც წარმოიშვა 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმოს დანადგარის მშენებლობის 

გამო. შესაბამისად, დანახარჯი, რომელიც აკმაყოფილებდა აღნიშნულ ვალდებულებას 

არ იქნა ჩართული ძირითადი საშუალების შესაბამისი მუხლის თვითღირებულებაში და 

არ აღიარდა, როგორც ვალდებულება. დანადგარი ასახული იყო 20,000ფე-ად. 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს, მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, ვალდებულება შეფასდა 

1,210ფე-ად. მიიჩნევა, რომ შესაბამისი რისკით კორექტირებული დისკონტირების 

განაკვეთი ვალდებულებისთვის 20X1 წლის 1 იანვრიდან 20X2 წლის 31 დეკემბრამდე 

წლიურ 10%-ს შეადგენს. 

საწარმო დანადგარის ცვეთას ახდენს წრფივი მეთოდით 20 წლის შეფასებული 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში ნულ ნარჩენ ღირებულებამდე 

ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისად. ეს არის სათანადო ცვეთა მსს ფასს სტანდარტის თანახმადაც. შესაბამისად, 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადაა 18 წელი. 

17.10(გ) პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ ძირითადი საშუალების თავდაპირველ 

შეფასებაში უნდა ჩართოს დანადგარის ექსპლუატაციიდან ამოღების დღევანდელი 

ვალდებულება. 

თუ საწარმო გადაწყვეტს 35.10(მ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით სარგებლობას, 

მან უნდა:  

 შეაფასოს დანადგარის დემონტაჟის  ვალდებულება, რაც წარმოიშვა დანადგარის 

მშენებლობის შედეგად ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს 1,210ფე-ად; 

 გაზარდოს დანადგარის საბალანსო ღირებულება 20X3 წლის 1-ელ იანვარს 1,210ფე-

ით, რათა დანადგარი შეფასდეს 19,210ფე-ად 20X3 წლის 1-ელ იანვარს ((20,000ფე × 

18/20) + 1,210ფე); და  

 შეაფასოს წლიური ცვეთა 20X3 და 20X4 წლებისთვის 1,067ფე-ად (19,210ფე ÷ 18).  
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შენიშვნა: საწარმოს რომ არ აერჩია 35.10(მ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით 

სარგებლობა, იგი ვალდებულებას შეაფასებდა 20X1 წლის 1-ელ იანვარს 21-ე 

განყოფილების შესაბამისად, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს არსებული ინფორმაციის 

გამოყენებით. სააღრიცხვო პრინციპების შესაბამისად სააღრიცხვო შეფასებების 

ცვლილებებთან დაკავშირებით, როდესაც არ გამოიყენება 35.10(მ) პუნქტით 

განსაზღვრული შეღავათი, ექსპლუატაციიდან ამოღების ვალდებულების ცვლილებები 

20X1 წლის 1 იანვრიდან 20X2 წლის 31 დეკემბრამდე გავლენას ახდენს 

ექსპლუატაციიდან ამოღების ვალდებულების, დანადგარის თვითღირებულებისა და 

ცვეთის ღირებულებაზე პერსპექტიულად, სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებების 

თარიღიდან. საწარმოს ასევე მოუწევდა დაეხურა დისკონტის პოზიცია 20X1 წლის 1 

იანვრიდან 20X2 წლის 31 დეკემბრამდე, რათა მიეღო ვალდებულების თანხა, რომელიც 

უნდა აესახა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X3 წლის 1-ელ იანვარს 

(საწარმოს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი). საწარმო ასევე გამოთვლიდა 

დანადგარის ცვეთას 20X1 წლის 1 იანვრიდან 20X2 წლის 31 დეკემბრამდე და 

გამოიყენებდა კორექტირებულ ღირებულებას, რათა მიეღო თანხა ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასასახად 20X3 წლის 1-ელ იანვარს.  

  

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(ნ) საქმიანობები, რომლებიც სატარიფო რეგულირებას ექვემდებარება. თუ საწარმოს, 

რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, გააჩნია ისეთი ძირითადი საშუალებები, 

ან არამატერიალური აქტივები, რომლებიც გამოიყენება, ან ადრე გამოიყენებოდა 

სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებულ ოპერაციებში (ანუ, როდესაც ისინი 

მომხმარებლებს საქონელს, ან მომსახურებას აწვდიან ისეთი ფასებით/ტარიფებით, 

რომლებიც დადგენილია სათანადო უფლებამოსილების მქონე ორგანოს მიერ), მას 

შეუძლია წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის არსებული, 

ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისი საბალანსო ღირებულება მიიჩნიოს დასაშვებ საწყის ღირებულებად. 

თუ საწარმო რომელიმე მუხლისთვის გამოიყენებს ამ გამონაკლის მიდგომას, 

აუცილებელი არ არის, იგივე მიდგომა გამოიყენოს ყველა მუხლისთვის. საწარმომ 

უნდა ჩაატაროს ამ აქტივების გაუფასურების ტესტირება წინამდებარე 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის, 27-ე განყოფილების - „აქტივების 
გაუფასურება“ - მიხედვით; 

… 

 

შენიშვნები—საქმიანობები, რომლებიც სატარიფო რეგულირებას ექვემდებარება 
 
სატარიფო რეგულაცია არ განისაზღვრება მსს ფასს სტანდარტით. ფასს სტანდარტების 

სრულ ვერსიაში მოცემულია სატარიფო რეგულაციის განსაზღვრება, როგორც „ფასების 

დადგენის რეჟიმი, რომლის დაწესებაც შეუძლია საწარმოს მომხმარებლებისთვის 

მიწოდებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე და ამ რეჟიმს ზედამხედველობას უწევს 

ან/და ამტკიცებს ტარიფების მარეგულირებელი ორგანო“. ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსია შემდეგნაირად განმარტავს ტარიფების მარეგულირებელ ორგანოს 

“უფლებამოსილი ორგანო, რომელსაც კანონით ან სხვა ნორმატიული აქტით 

მინიჭებული აქვს ტარიფის ან ტარიფების დიაპაზონის დადგენის უფლებამოსილება, 
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რომელიც ზღუდავს საწარმოს. ტარიფების მარეგულირებელი ორგანო საწარმოსთან 

მიმართებაში შეიძლება იყოს მესამე მხარე, ან დაკავშირებული მხარე, მათ შორის 

საწარმოს საკუთარი მმართველი ორგანო, თუ ამ ორგანოს კანონით ან სხვა 

ნორმატიული აქტით ევალება ტარიფების დადგენა, როგორც მომხმარებლების 

ინტერესების გათვალისწინებით, ასევე საწარმოს საერთო ფინანსური 

სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით“.  

თუ საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, გააჩნია ისეთი ძირითადი 

საშუალებები, ან არამატერიალური აქტივები, რომლებიც გამოიყენება, ან ადრე 

გამოიყენებოდა სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებულ საქმიანობებში, მას 

ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისად, მარეგულირებელი კომპონენტი შესაძლოა ჩართული ჰქონოდა აქტივების 

საბალანსო ღირებულებაში, რაც არ იქნებოდა ჩართული მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენების შემთხვევაში.  

35.10(ნ) პუნქტი უფლებას აძლევს საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, 

ადრინდელი საბალანსო ღირებულება მიიჩნიოს დასაშვებ საწყის ღირებულებად, 

გაუფასურების ტესტირების საფუძველზე, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს, რომ 

აღნიშნული ღირებულება არ აღემატებოდეს ანაზღაურებად ღირებულებას. 

 
 
 
მაგალითი—შეღავათი— საქმიანობები, რომლებიც სატარიფო რეგულირებას 
ექვემდებარება ( 35.10(ნ) პუნქტი) 
 

მაგ. 48 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 

საწარმოს საქმიანობა ექვემდებარება სატარიფო რეგულირებას. საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლები მოითხოვდა ძირითადი 

საშუალებების თვითღირებულებაში ანარიცხის ჩართვას, რომელიც მოიცავს საკუთარი 

კაპიტალის პირობით ღირებულებას.  

თუ საწარმო გადაწყვეტს არ ისარგებლოს 35.10(ნ) პუნქტით განსაზღვრული 

შეღავათით, 35.8 პუნქტის შესაბამისად, საწარმო მოახდენს ძირითადი საშუალებების 

საბალანსო ღირებულების კორექტირებას მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღისთვის საკუთარი კაპიტალის პირობითი ღირებულების გამოსარიცხად და 

გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებას ისე, თითქოს საწარმო ყოველთვის იყენებდა 

მსს ფასს სტანდარტს. 

35.10(ნ) პუნქტი უფლებას აძლევს საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, 

ადრინდელი საბალანსო ღირებულება მიიჩნიოს დასაშვებ საწყის ღირებულებად, 

გაუფასურების ტესტირების საფუძველზე მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის, 

რათა უზრუნველყოფილი იქნეს, რომ აღნიშნული ღირებულება არ აღემატებოდეს 

ანაზღაურებად ღირებულებას აღნიშნული თარიღისთვის. თუ საწარმო გადაწყვეტს 

ისარგებლოს 35.10(ნ) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით, იგი უცვლელად 
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დატოვებს ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებას მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი). შესაბამისად, იგი არ მოახდენს 

გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებას. საწარმოს რომ სჭირდებოდეს ძირითადი 

საშუალებების საბალანსო ღირებულების შემცირება ანაზღაურებად ღირებულებამდე, 

იგი ასევე შესაბამისად მოახდენდა გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებას მსს ფასს-

ზე გადასვლის თარიღისთვის.  

35.10 ამ სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, 

ისარგებლოს ერთი ან რამდენიმე შეღავათით, რომლებიც განხილულია ქვემოთ: 

… 

(ო) მძიმე ჰიპერინფლაცია. თუ საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, 

გააჩნია სამუშაო ვალუტა, რომელიც მძიმე ჰიპერინფლაციას განიცდიდა: 

(i)  და მისთვის წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღია მისი სამუშაო 

ვალუტის ნორმალიზაციის თარიღი, ან სამუშაო ვალუტის ნორმალიზაციის 

თარიღის შემდგომი თარიღი, საწარმოს შეუძლია სამუშაო ვალუტის 

ნორმალიზაციის თარიღამდე ფლობილი ყველა აქტივი და ვალდებულება 

შეაფასოს წინამდებარე სტანდარტის გადასვლის თარიღისთვის 

განსაზღვრული რეალური ღირებულებით და აღნიშნული რეალური 

ღირებულება მიიჩნიოს ამ აქტივებისა და ვალდებულებების დასაშვებ საწყის 

ღირებულებად ამ თარიღისათვის; და 

(ii)  როდესაც საწარმოს სამუშაო ვალუტის ნორმალიზაციის თარიღი 12-თვიანი 

შესადარისი პერიოდის ფარგლებში ხვდება, საწარმოს შეუძლია 12 თვეზე 

ნაკლები შესადარისი პერიოდის გამოყენება, იმ პირობით, თუ ფინანსური 

ანგარიშგების სრული პაკეტის (როგორც მოითხოვება 3.17 პუნქტით) წარდგენა 

ხდება ამ მოკლე პერიოდისთვის. 

 

შენიშვნები—მძიმე ჰიპერინფლაცია 
 
მსს ფასს სტანდარტის თანახმად (იხ. ლექსიკონი) „ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის 

ვალუტა მძიმე ჰიპერინფლაციას ექვემდებარება, თუ მას გააჩნია ორივე შემდეგი 

მახასიათებელი: 

(ა)  არ არსებობს საიმედო საერთო ფასების ინდექსი ყველა საწარმოსთვის, რომელთა 

ოპერაციები და ნაშთები გამოსახულია ამ ვალუტაში; და 

(ბ)  არ არსებობს ამ ვალუტასა და შედარებით მყარ უცხოურ ვალუტას შორის 

ურთიერთგაცვლის შესაძლებლობა“. 

სამუშაო ვალუტის ნორმალიზაციის თარიღი არის თარიღი, როდესაც საწარმოს 

სამუშაო ვალუტას უკვე აღარ გააჩნია მძიმე ჰიპერინფლაციის რომელიმე, ან ორივე 

მახასიათებელი, ან, როდესაც საწარმო სამუშაო ვალუტას ცვლის ისეთი ვალუტით, 

რომელიც არ ექვემდებარება მძიმე ჰიპერინფლაციას (იხ. ლექსიკონი). 

 

35.10(ო)(i) პუნქტი უფლებას აძლევს საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს-

ს, შეაფასოს აქტივები და ვალდებულებები მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის 

განსაზღვრული რეალური ღირებულებით და მიიჩნიოს ეს დასაშვებ საწყის 
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ღირებულებად. აღნიშნული არჩევანი შესაძლებელია, თუ საწარმოს სამუშაო ვალუტა 

წარსულში ექვემდებარებოდა მძიმე ჰიპერინფლაციას და მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღისთვის ნებისმიერი მიზეზის გამო აღარ ექვემდებარება მძიმე 

ჰიპერინფლაციას. 

 

35.10(ო)(ii) პუნქტის თანახმად, თუ იმ საწარმოს სამუშაო ვალუტა, რომელიც 

პირველად იყენებს მსს ფასს-ს, წარსულში ექვემდებარებოდა მძიმე ჰიპერინფლაციას 

და ნებისმიერი მიზეზის გამო აღარ ექვემდებარება მძიმე ჰიპერინფლაციას საწარმოს 

მსს ფასს-ის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგების შესადარისი 12-თვიანი 

პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს უფლება აქვს გამოიყენოს 12 თვეზე ნაკლები 

შესადარისი პერიოდი, რადგან ინფორმაციის მომზადება მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად სამუშაო ვალუტის ნორმალიზაციის თარიღამდე პერიოდებისთვის 

შეიძლება არ მოხერხდეს. აღნიშნული არჩევანი მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, 

თუ ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის წარდგენა ხდება ამ მოკლე 

პერიოდისთვის; ანუ თუ შესადარისი ინფორმაცია თანმიმდევრულად არის 

წარდგენილი აღნიშნული მოკლე პერიოდისთვის. როდესაც საწარმო იყენებს 

35.10(ო)(ii) პუნქტს, მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი წარდგენილი მოკლე პერიოდის 

პირველი დღეა. 35.10(ო)(i) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათი ასევე შეიძლება იქნეს 

გამოყენებული, შესაბამისად, საწარმოს შეუძლია შეაფასოს აქტივები და 

ვალდებულებები აღნიშნული მოკლე პერიოდის პირველ დღეს აღნიშნული 

თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური ღირებულებით და ეს მიიჩნიოს დასაშვებ 

საწყის ღირებულებად. 

მაგალითები—შეღავათი— მძიმე ჰიპერინფლაცია (35.10(ო) პუნქტი) 
 

მაგ. 49 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 

20X0 წლიდან საწარმოს სამუშაო ვალუტა მძიმე ჰიპერინფლაციას ექვემდებარება. 20X2 

წლის 1-ლი ივნისიდან აღნიშნული ვალუტა, თუმცა ჯერ ისევ ჰიპერინფლაციური იყო, 

მაგრამ აღარ ექვემდებარებოდა მძიმე ჰიპერინფლაციას.  

საწარმოს სამუშაო ვალუტის ნორმალიზაციის თარიღია 20X2 წლის 1-ლი ივნისი, რაც 

საწარმოს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდეა (20X3 წლის 1-ლი იანვარი).  

შესაბამისად, საწარმოს შეუძლია აირჩიოს იმ აქტივებისა და ვალდებულებების 

რეალური ღირებულებით შეფასება, რომლებსაც საწარმო ფლობდა მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღისთვის და მიიჩნიოს აღნიშნული რეალური ღირებულებები, 

როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება. 
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მაგ. 50 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3). 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 

20X0 წლიდან საწარმოს სამუშაო ვალუტა მძიმე ჰიპერინფლაციას ექვემდებარება. 20X2 

წლის 1-ელ ივნისს საწარმომ დაასრულა რესტრუქტურიზაცია, რაც მოიცავდა მისი 

პროდუქციისა და კლიენტების მიქსის შეცვლას; საწარმოს სამუშაო ვალუტა შეიცვალა 

უფე-ით, ვალუტით, რომელიც არც ჰიპერინფლაციას და არც მძიმე ჰიპერინფლაციას არ 

ექვემდებარება. 

მართალია, საწარმოს სამუშაო ვალუტა შეიცვალა, მაგრამ საწარმოს მაინც აქვს 

ოპერაციები და აქტივები იმ იურისდიქციაში, რომლის ვალუტაც ექვემდებარება მძიმე 

ჰიპერინფლაციას.  

საწარმოს სამუშაო ვალუტის ნორმალიზაციის თარიღია 20X2 წლის 1-ლი ივნისი, რაც 

საწარმოს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდეა (20X3 წლის 1-ლი იანვარი).  

შესაბამისად, საწარმოს შეუძლია აირჩიოს იმ აქტივებისა და ვალდებულებების 

რეალური ღირებულებით შეფასება, რომლებსაც საწარმო ფლობდა მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღისთვის და მიიჩნიოს აღნიშნული რეალური ღირებულებები, 

როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება 

მაგ. 51 ფაქტები იგივეა, რაც 49-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, ვალუტა აღარ 

ექვემდებარება მძიმე ჰიპერინფლაციას 20X3 1-ლი აპრილიდან (20X2 წლის 1-ელ ივნისის 

ნაცვლად). 

საწარმოს სამუშაო ვალუტის ნორმალიზაციის თარიღია 20X3 წლის 1-ლი აპრილი, რაც 

არის საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგების 

შესადარისი პერიოდის განმავლობაში. საწარმო ირჩევს შესადარისი ინფორმაციის 

წარდგენას 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული ცხრათვიანი პერიოდისთვის, და 

არა 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული თორმეტთვიანი პერიოდისთვის. თუ 

საწარმო ირჩევს შესადარისი ინფორმაციის წარდგენას ცხრათვიანი პერიოდისთვის, მსს 
ფასს-ზე გადასვლის თარიღი იქნება 20X3 წლის 1-ლი აპრილი (სამუშაო ვალუტის 

ნორმალიზაციის თარიღი).  შესაბამისად, საწარმოს შეუძლია აირჩიოს იმ აქტივებისა 

და ვალდებულებების რეალური ღირებულებით შეფასება, რომლებსაც საწარმო 

ფლობდა 20X3 წლის 1-ელ აპრილს და მიიჩნიოს აღნიშნული რეალური 

ღირებულებები, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება 

35.11 თუ საწარმოსთვის შეუძლებელია, რომ მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის 

განახორციელოს 35.7 პუნქტით მოთხოვნილი ერთი ან მეტი კორექტირება, მან ამგვარი 

კორექტირებები უნდა განახორციელოს 35.7-35.10 პუნქტების შესაბამისად, ყველაზე 

ადრეული პერიოდისთვის, რომლისთვისაც შესაძლებელია ამის გაკეთება და უნდა 

დაადგინოს, ფინანსური ანგარიშგების რომელი მუხლები არ არის გადაანგარიშებული. 

თუ საწარმოსთვის შეუძლებელია განმარტებით შენიშვნებში რომელიმე ინფორმაციის 

გამჟღავნება, რომელიც მოითხოვება წინამდებარე სტანდარტით, მათ შორის 

შესადარისი პერიოდებისთვის, მან განმარტებით შენიშვნებში უნდა მიუთითოს ეს 

ინფორმაცია. 
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შენიშვნები—შეუძლებელი 
 

‘შეუძლებელი’ ნიშნავს ძალიან რთულს;  ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულება 

შეუძლებელია, თუ საწარმოს არ შეუძლია მისი დაკმაყოფილება ყველა 

მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად (იხ. ლექსიკონი). მოთხოვნის გამოყენება 

შეუძლებელი არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ საწარმოსთვის ძვირი იქნება, 

მაგალითად, შემფასებლის  მომსახურების საზღაურის გადახდა. ეს უფრო მკაცრი 

ტესტია, ვიდრე „მიზანშეუწონელი დანახარჯი ან ძალისხმევა“.  

მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისათვის შეუძლებელი იქნება აქტივებისა და 

ვალდებულებების გადაანგარიშება 35.7 პუნქტით მოთხოვნილი ერთი ან მეტი 

კორექტირებისთვის, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ შედეგების განსაზღვრა 

შეუძლებელია, რადგან ხანძარმა გაანადგურა ჩანაწერები, რომლებიც აუცილებელია 

გამოთვლების შესასრულებლად. 

მაგალითები—მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის შეუძლებელია აქტივებისა 
და ვალდებულებების გადაანგარიშება 
 

მაგ. 52 საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

წარდგენილია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის ორ წელს  (20X3 და 20X2).  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით და 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის წარდგენილი იქნა ადგილობრივი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად.  

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლებით  ნებადართული იყო 

„ბოლო შემოსავალში – პირველი გასავალში“ (“ლიფო”) ღირებულების ფორმულის 

გამოყენება მარაგებისთვის და საწარმომ აირჩია ამ ღირებულების ფორმულის 

გამოიყენება, რადგან დარგის კონკურენტებიც ამ ფორმულას იყენებდნენ. 

მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას, 13.18 პუნქტის შესაბამისად საწარმო იყენებს 

„პირველი შემოსავალში - პირველი გასავალში“ („ფიფო“) ღირებულების ფორმულას 

მარაგებისთვის, რაც ასევე ასახავს საწარმოს მიერ მარაგების მართვას. თუმცა, რადგან 

საწარმოს მარაგების ჩანაწერები განადგურდა ხანძრის გამო 20X1 წლის 31 დეკემბერს, მას 

არ შეუძლია მარაგების გადაანგარიშება (ანუ, ამის გაკეთება შეუძლებელია) 20X2 წლის 1-

ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი). 

ყველა მარაგი, რომელსაც საწარმო ფლობდა 20X2 წლის 1-ელ იანვარს გაიყიდა 20X2 

წლის 31 დეკემბრამდე. 

რადგან შეუძლებელია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

გადაანგარიშება 20X2 წლის 1-ელ იანვარს მარაგებისთვის “ფიფო” ღირებულების 

ფორმულის გამოყენებისთვის, 35.11 პუნქტის შესაბამისად, 20X2 წლის 1-ელ იანვარს 

საწარმო მარაგებს აფასებს “ლიფო” ღირებულების ფორმულის გამოყენებით. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს მარაგები შეფასდება “ფიფო” ღირებულების 

ფორმულის გამოყენებით. შესაბამისად, 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში (მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული 

პირველი ფინანსური ანგარიშგება) საწარმო გაამჟღავნებს იმ ფაქტს, რომ 20X2 წლის 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, გაყიდული საქონლის თვითღირებულების 

ხარჯისა და მოგების ან ზარალის მუხლები 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 
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წლისთვის არ იქნა გადაანგარიშებული მსს ფასს-ზე გადასვლისას და, ამიტომ, არ არის 

შესადარისი 20X3 და 20X4 წლებისთვის წარდგენილ იგივე მუხლებთან. აღნიშნული 

ინფორმაციის გამჟღავნება განმარტავს, რომ შესადარისობის არარსებობა გამოწვეულია 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს მარაგების “ლიფო” ღირებულების ფორმულით შეფასება, 

რადგან ხანძარმა გაანადგურა მონაცემები, რომლებიც საჭირო იყო  იმისათვის, რომ 

საწარმოს მარაგები შეეფასებინა “ფიფო” ღირებულების ფორმულის გამოყენებით.  

მაგ. 53 ფაქტები იგივეა, რაც 52-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, ყველა მარაგი, რომელსაც 

საწარმო ფლობდა 20X2 წლის 1-ელ იანვარს გაიყიდა 20X3 წლის 31 დეკემბრამდე. 

რადგან საწარმოსთვის შეუძლებელია მარაგების გადაანგარიშება 20X2 წლის 1-ელ 

იანვარს “ფიფო” ღირებულების ფორმულის გამოყენებისთვის, 35.11 პუნქტის 

შესაბამისად, 20X2 წლის 1-ელ იანვარს საწარმო მარაგებს აფასებს “ლიფო” 

ღირებულების ფორმულის გამოყენებით. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს მარაგების ნაწილი შეფასდება “ფიფო” 

ღირებულების ფორმულის გამოყენებით (კერძოდ, 20X2 წლის 1-ელ იანვარს ან 

შემდგომში შეძენილი მარაგები) ხოლო ნაწილი შეფასდება “ლიფო” ღირებულების 

ფორმულის გამოყენებით (კერძოდ, 20X2 წლის 1-ელ იანვრამდე შეძენილი მარაგები). 

20X3 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ყველა მარაგი შეფასდება “ფიფო” ღირებულების 

ფორმულის გამოყენებით. 

შესაბამისად, 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში (მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული პირველი 

ფინანსური ანგარიშგება) საწარმო გაამჟღავნებს შემდეგ ინფორმაციას: 

 იმ ფაქტს, რომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 20X2 წლის 31 დეკემბრის 

შესადარისი ინფორმაცია მარაგების მუხლისთვის გადაანგარიშდა აღნიშნული 

მარაგების შესაფასებლად, რომლებსაც საწარმო ფლობდა 20X2 წლის 1-ელ 

იანვრამდე “ფიფო” ღირებულების ფორმულის გამოყენებით. მარაგების 

გადაუანგარიშებელი რაოდენობა 20X2 წლის 31 დეკემბერს, რაოდენობრივად უნდა 

გამოისახოს. სისრულისთვის საწარმომ შეიძლება მოისურვოს განმარტებით 

შენიშვნებში დაზუსტება, რომ 20X3 წლის 31 დეკემბერს და 20X4 წლის 31 

დეკემბერს მარაგები შეფასდა “ფიფო” ღირებულების ფორმულის გამოყენებით. 

 იმ ფაქტს, რომ შედეგად, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულების ხარჯისა და მოგების ან ზარალის მუხლები 20X2 წლის და 

20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლებისთვის არ არის შესადარისი 20X4 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის წარდგენილ იგივე მუხლებთან. 

 შესადარისობის არარსებობის განმარტებას—მაგალითად, შესადარისობის 

არასებობის მიზეზია მარაგების 20X2 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღი) და ნაწილის 20X2 წლის 31 დეკემბერს “ლიფო” ღირებულების 

ფორმულით შეფასება, რადგან ხანძარმა გაანადგურა მონაცემები, რომლებიც 

საჭირო იყო  იმისათვის, რომ საწარმოს გაეკეთებინა კორექტირება, რაც 

აუცილებელი იყო მარაგების “ფიფო” ღირებულების ფორმულის გამოყენებით 

შესაფასებლად.  
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განმარტებითი შენიშვნები 

 

განმარტება მსს ფასს-ზე გადასვლის შესახებ 

35.12 საწარმომ უნდა განმარტოს, რა გავლენა მოახდინა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლებიდან წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლამ საანგარიშგებო 

ფინანსურ მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულად 

ნაკადებზე. 

 
 

35.12ა საწარმომ, რომელმაც რომელიმე წინა პერიოდში გამოიყენა მსს ფასს, როგორც  

აღწერილია 35.2 პუნქტში, უნდა განმარტოს: 

(ა) მიზეზი, რატომ შეწყვიტა მსს ფასს-ის გამოყენება; 

(ბ) მიზეზი, რატომ განაახლა მსს ფასს-ის გამოყენება; და 

(გ) წინამდებარე განყოფილება გამოიყენა, თუ მსს ფასს გამოიყენა რეტროსპექტულად, 

მე-10 განყოფილების შესაბამისად. 
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შეჯერება 

35.13 35.12 პუნქტის მოთხოვნების შესასრულებლად, ამ სტანდარტის მიხედვით 

მომზადებული საწარმოს პირველი ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოიცავდეს: 

(ა) სააღრიცხვო პოლიტიკის თითოეული ცვლილების აღწერას; 

(ბ) ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად 

განსაზღვრული საკუთარი კაპიტალის შეჯერებას, ამ სტანდარტის შესაბამისად 

განსაზღვრულ საკუთარ კაპიტალთან ქვემოთ მოცემული ორივე თარიღისთვის: 

(i) წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღი; და 

(ii) იმ უკანასკნელი საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების თარიღი, რომელიც 

წარდგენილი იყო ფინანსური ანგარიშგების ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად მომზადებულ უკანასკნელ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში;  

(გ) ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად 

მომზადებულ, საწარმოს უკანასკნელ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

წარდგენილი ყველაზე გვიანი პერიოდისთვის განსაზღვრული მოგების, ან 

ზარალის შეჯერება იმავე პერიოდის მოგებასთან, ან ზარალთან, რომელიც 

განსაზღვრულია ამ სტანდარტის მიხედვით. 

 
შენიშვნები— განმარტებითი შენიშვნები 

 

საწარმოს მიერ მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგება უნდა აკმაყოფილებდეს განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის 

გამჟღავნების ყველა მოთხოვნას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 35-ე განყოფილება 

არ განსაზღვრავს არჩევით გათავისუფლებას გამჟღავნების მოთხოვნებიდან. 

მართალია, 35.11 პუნქტში მოცემულია ზოგადი გათავისუფლება იმ შემთხვევაში, თუ 

განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნება „შეუძლებელია“, მაგრამ ამ 

პირობის დაკმაყოფილება ძალიან რთულია. 

საწარმოს განმარტება, რა გავლენა მოახდინა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლებიდან მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლამ საანგარიშგებო 

ფინანსურ მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულად 

ნაკადებზე, ყველაზე შესაფერისი ინფორმაციაა გარეშე დაინტერესებული 

მხარეებისთვის საწარმოს ფინანსური ინფორმაციის ცვლილებების გასაგებად. 

სააღრიცხვო პოლიტიკის თითოეული ცვლილების სიტყვიერი დახასიათება (იხ. 

35.13(ა) პუნქტი) და მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების რაოდენობრივი გავლენა (იხ. 

35.13(ბ) და (გ) პუნქტები) საკუთარ კაპიტალზე (რაც მოიცავს აღიარებული აქტივებისა 

და აღიარებული ვალდებულებების შეფასების ყველა ცვლილების შედეგებს) და 

მოგებასა და ზარალზე, ეხმარება ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს—

მაგალითად, პოტენციურ მომწოდებლებს ან ბანკის გამსესხებლებს—შეაფასონ, გასცენ 

თუ არა საწარმოზე სესხი ან კრედიტის სხვა ფორმა. 

განმარტებით შენიშვნებში დამატებითი ინფორმაციის გამჟღავნება მოთხოვნილია, 

როდესაც საწარმო მსს ფასს სტანდარტზე მეორედ გადადის. ამ შემთხვევაში, საწარმოს 

მოეთხოვება განმარტოს მიზეზი, რატომ შეწყვიტა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება, 
რატომ განაახლა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება და გამოიყენა თუ არა 35-ე 

განყოფილება.   
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მაგალითი— მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის შედეგების განმარტება 
 

მაგ. 54 ქვემოთ წარმოდგენილია ერთ-ერთი მეთოდი, თუ როგორ შეუძლია საწარმოს 

განმარტებით შენიშვნებში გაამჟღავნოს, რა გავლენა მოახდინა ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის ადრინდელი საფუძვლებიდან მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლამ 

საანგარიშგებო ფინანსურ მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და 

ფულად ნაკადებზე.  

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (ამონაწერი) 

შენიშვნა 2 მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა (ამონაწერი) 

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის მცირე და საშუალო 
საწარმოებისთვის (მსს ფასს სტანდარტი) გამოყენებით. ისინი წარდგენილია A ქვეყნის 

ფულად ერთეულებში.  

20X4 წლამდე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ხდებოდა A 

ქვეყნის ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (AGAAP) 

შესაბამისად. მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის ფინანსური შედეგები განსაზღვრულია 

ქვემოთ მოცემულ მე-3 შენიშვნაში. 

… 

შენიშვნა 3 მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლა 

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის A საწარმოს პირველი კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგებაა, რომელიც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს. A საწარმოს მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღია 20X3 წლის 1-ლი იანვარი. საწარმოს ბოლო 

ფინანსური ანგარიშგება AGAAP-ის შესაბამისად მომზადდა 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლამ გამოიწვია A საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის 

რიგი ცვლილებები AGAAP-ის შესაბამისად გამოყენებულ სააღრიცხვო პოლიტიკასთან 

შედარებით. 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნა აღწერს 

განსხვავებებს AGAAP-ის შესაბამისად წარდგენილ მოგებას ან ზარალს და მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად  ახლად წარდგენილ თანხებს შორის 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის  (ე. ი. შესადარისი 

ინფორმაცია), ასევე სხვაობებს AGAAP-ის შესაბამისად წარდგენილ საკუთარ 

კაპიტალსა და მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად ახლად წარდგენილ თანხებს შორის 

მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის (20X3 წლის 1-ლი იანვარი) და 20X3 წლის 31 

დეკემბერს. იგი ასევე აღწერს სააღრიცხვო პოლიტიკის ყველა სავალდებულო 

ცვლილებას, რომელიც განხორციელდა მსს ფასს სტანდარტის პირველად 

გამოყენებისას. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად განსაზღვრული 

საკუთარი კაპიტალი შეჯერებულია AGAAP-ის შესაბამისად განსაზღვრულ საკუთარ 

კაპიტალთან როგორც 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 
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თარიღი) ასევე 20X3 წლის 31 დეკემბერს (იმ უკანასკნელი საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულების თარიღი, რომელიც წარდგენილი იყო AGAAP-ის შესაბამისად 

მომზადებულ უკანასკნელ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში).  

 

საკუთარი კაპიტალის შეჯერება 

  20X3 წლის 1-ელ იანვარს 20X3 წლის 31 დეკემბერს 

შენიშვნა  AGAAP        მსს 
ფასს-ზე 
გადასვ

ლის 
გავლენა 

მსს ფასს 
სტანდა

რტი 

AGAAP        მსს 
ფასს-ზე 
გადასვ

ლის 
გავლენა 

მსს ფასს 
სტანდა

რტი    

  ფე ფე ფე ფე ფე ფე 

3.1 არამატერიალური 

აქტივები 

530 (245) 285 446 (196) 250 

3.2 ძირითადი 

საშუალებები 

1,268 57 1,325 1,192 48 1,240  

3.3 & 3.6 ფინანსური აქტივები 

ფულადი სახსრების 

გარდა 

303 (5) 298 638 (19) 619 

3.4 & 3.6 მარაგები 470 113 583 230 148 378 

 ფულადი სახსრები 50 - 50 29 - 29 

 სულ აქტივები 2,621 (80) 2,541 2,535 (19) 2,516 

        

3.2 საიჯარო 

გადასახდელი 

– 72 72 – 58 58 

3.3 ფინანსური 

ვალდებულებები 

320 57 377 126 58 184 

3.5 დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოები 

– 132 132 – 148 148 

 სულ 

ვალდებულებები 

320 261 581 126 264 390 

 აქტივებს მინუს 

ვალდებულებები 

2,301 (341) 1,960 2,409 (283) 2,126 

        

3.3 გამოშვებული 

კაპიტალი და 

კონვერტირებადი 

სესხი 

1,975 (55) 1,920 1,975 (55) 1,920 

 გაუნაწილებელი 

მოგება 

326 (286) 40 434 (228) 206 

 სულ საკუთარი 

კაპიტალი 

2,301 (341) 1,960 2,409 (283) 2,126 

 

კონსოლიდირებული მოგების ან ზარალის შეჯერება 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 

შენიშვნა 

 

AGAAP        

მსს ფასს-ზე 
გადასვლის 

გავლენა 

მსს ფასს 
სტანდარტი 

  ფე ფე ფე 

3.6 ამონაგები 1,058 (24) 1,034 
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3.4 & 3.6 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება  (630) 29 (601) 

 საერთო მოგება 428 5 433 

3.1, 3.2 & 3.5 საოპერაციო ხარჯები (263) 48 (215) 

 საოპერაციო მოგება 165 53 218 

3.3 ფინანსური აქტივების 

რეალური ღირებულება 

– 10 10 

3.2 & 3.3 ფინანსური ხარჯები (7) (5) (12) 

 პერიოდის მოგება ან ზარალი 158 58 216 

 

ქვემოთ წარმოდგენილია ზემოთ მოცემული საკუთარი კაპიტალის შეჯერების 
შენიშვნები. ორი დამატებითი ინფორმაციის მუხლი საკუთარი კაპიტალის წინამდებარე 
შეჯერებასთან დაკავშირებით არის: 

 საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 50ფე დივიდენდები 20X3 წელს; და 

 ამჟამად არ ხდება პენსიების გადახდა არცერთი ყოფილი თანამშრომლისთვის. 
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საკუთარი კაპიტალის შეჯერების შენიშვნები 

3.1 არამატერიალური აქტივები 

სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო დანახარჯები, რომლებიც 

აღიარებულია აქტივად AGAAP-ის შესაბამისად, აღიარდება ხარჯად მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად. 20X3 წლის 1-ელ იანვარს, მსს ფასს-ზე გადასვლასთან 

დაკავშირებით ჯამური კორექტირებით სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოების აქტივის ამოღებასთან დაკავშირებით 

არამატერიალური აქტივების საბალანსო ღირებულება შემცირდა 245ფე-ით.  

შესაბამისად, 20X3 წელს, ამორტიზაციის ხარჯი არამატერიალური აქტივებისთვის 

49ფე-ით ნაკლები იყო მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, ვიდრე AGAAP-ის 

შესაბამისად. 20X3 წლის განმავლობაში არ გაწეულა დანახარჯები სამეცნიერო-

კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებთან დაკავშირებით. 

 

3.2 ძირითადი საშუალებები 

იჯარით გაცემული აქტივები 

ზოგიერთი საიჯარო ხელშეკრულება, რომელიც AGAAP-ის შესაბამისად აისახებოდა 

საიჯარო გადასახდელების ხარჯად აღიარებით წრფივი მეთოდით, 

კლასიფიცირებულია ფინანსურ იჯარად მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს  (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) A საწარმომ პირველად 

აღიარა  87ფე აქტივები (იჯარით გაცემული აქტივების გამოყენების სახელშეკრულებო 

უფლებებისთვის) და 72ფე ვალდებულება (მომავალი საიჯარო გადახდების 

განხორციელების სახელშეკრულებო ვალდებულებებისთვის). 

შესაბამისად, 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგება 3ფე-ით 

მაღალია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, ვიდრე იქნებოდა AGAAP-ის შესაბამისად, 

ქვემოთ ჩამოთვლილთა ჯამური გავლენის გამო: 

 იჯარით გაცემული აქტივების ცვეთის ხარჯი 11ფე-ით მაღალია. 

 იჯარის აღიარებული ვალდებულების ფინანსური დანახარჯები 4ფე-ით მაღალია. 

 საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯები 18ფე-ით დაბალია. 

 

გაუფასურება 

გაუფასურების ტესტი ძირითადი საშუალებებისთვის, რომელსაც მოითხოვს AGAAP 

და მსს ფასს სტანდარტი, მხოლოდ ერთ საკითხში განსხვავდება—მსს ფასს 

სტანდარტისგან განსხვავებით (რომელიც მოითხოვს ფულადი ნაკადების 

დისკონტირებას მუხლის გამოყენების ღირებულების გამოთვლისას), AGAAP იყენებს 

არადისკონტირებულ ფულად ნაკადებს მუხლის გამოყენების ღირებულების 

გამოთვლისას. შესაბამისად, კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) 

დანადგარის საბალანსო ღირებულება შემცირდა 30ფე-ით გაუფასურების 

აღიარებისთვის მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით.  

რადგან დანადგარის ცვეთადი ღირებულება უფრო დაბალია, ცვეთის ხარჯი 20X3 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 2ფე-ით დაბალია მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად, ვიდრე ის იყო AGAAP-ის გამოყენებისას. 
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3.3 ფინანსური ინსტრუმენტები 

ფინანსური აქტივები 

AGAAP-ის შესაბამისად, ინვესტიციები არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ 

აქციებში, რომლებიც საჯაროდ იყიდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ფასდება 

პირვანდელი ღირებულებით. მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, აღნიშნული 

ინვესტიციები ფასდება რეალური ღირებულებით რეალური ღირებულების 

ცვლილებების აღიარებით მოგებაში ან ზარალში. შესაბამისად, კონსოლიდირებული 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღი) საწარმო ზრდის ინვესტიციების საბალანსო ღირებულებას 28ფე-

ით.  

ინვესტიციების რეალური ღირებულების ზრდა - 10ფე, 20X3 წელს აღიარებულია 

მოგებაში ან ზარალში, რაც განისაზღვრება მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  

 

ფინანსური ვალდებულებები 

AGAAP-ის თანახმად, კონვერტირებადი სავალო ინსტრუმენტებში მთლიანად 

კლასიფიცირებულია, როგორც საკუთარი კაპიტალი. მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად, კონვერტირებადი სავალო ინსტრუმენტების გამოშვებისას (რთული 

ფინანსური ინსტრუმენტი), შემოსულობა ნაწილდება ვალდებულებით და წილობრივ 

კომპონენტებზე. 

შესაბამისად, კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X3 

წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) 57ფე რეკლასიფიკაცია გაკეთდა 

საკუთარი კაპიტალიდან (გამოშვებული კაპიტალი და კონვერტირებადი სესხი (55ფე) 

და გაუნაწილებელი მოგება (2ფე)) ვალდებულებაში A საწარმოს მიერ გამოშვებული 

კონვერტირებადი სავალო ინსტრუმენტის ვალდებულების კომპონენტისთვის, რაც 

დაუფარავი იყო 20X3 წლის 1-ელ იანვარს.  

შესაბამისად, მოგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 1ფე-ით 

უფრო ნაკლებია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, ვიდრე იქნებოდა AGAAP-ის 

შესაბამისად, რადგან დამატებითი ფინანსური დანახარჯები ვალდებულების 

კომპონენტისთვის 1ფე-ს შეადგენს წლის განმავლობაში. 

 

3.4 მარაგები 

AGAAP-ის შესაბამისად, მარაგები ფასდება „ბოლო შემოსავალში – პირველი 

გასავალში“ (“ლიფო”) ღირებულების ფორმულის გამოყენებით. მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად, საწარმო აფასებს მარაგებს საშუალო შეწონილი ღირებულების 

ფორმულის გამოყენებით. შესაბამისად, კონსოლიდირებულ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე გადასვლის 

თარიღი) მარაგების საბალანსო ღირებულება გაიზარდა 94ფე-ით.  

ღირებულების ფორმულის შეცვლის გამო, გაყიდული საქონლის ღირებულება 21ფე-

ით ნაკლებია 20X3 წელს საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის გამოყენებით 

(მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით), ვიდრე იქნებოდა “ლიფო” ღირებულების 

ფორმულის გამოყენებით (AGAAP-ის შესაბამისად). 

 

3.5 დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 
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A საწარმო და მისი შვილობილი საწარმოები დაქირავებული პირებისთვის 

უზრუნველყოფენ საბოლოო ხელფასის საპენსიო სქემას. სქემა არ არის 

დაფინანსებული. 

AGAAP-ის შესაბამისად, დაქირავებული პირებისა და ყოფილი დაქირავებული 

პირებისთვის პენსიების გადახდის ვალდებულებები არ აღიარდება 

კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ანუ, შრომითი 

საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები აღიარდება ხარჯად მხოლოდ გადახდისას. 

მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით მომზადებულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში A საწარმო აღიარებს ვალდებულებას ჯგუფის ვალდებულებისთვის 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის შესაბამისად პროგნოზირებული პირობითი 

ერთეულის მეთოდის გამოყენებით და ვალდებულების წმინდა ცვლილება პერიოდის 

განმავლობაში აღიარდება ხარჯად. 

შესაბამისად, კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X3 

წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) ვალდებულებები 132ფე-ით 

მაღალია, ხოლო 20X3 წლის ხარჯები 16ფე-ით მაღალია (6ფე გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება და 10ფე საოპერაციო ხარჯები) მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  

3.6 ამონაგები 

გაყიდვები კონსიგნაციის პირობით 

AGAAP-ის შესაბამისად, A საწარმომ აღიარა ამონაგები კონსიგნაციის პირობით 

დაკავშირებულ მუხლებზე, როდესაც აღნიშნული მუხლები მიწოდებულ იქნა 

მიმღებისთვის (მყიდველისათვის) იმის მიუხედავად, გაყიდა თუ არა მიმღებმა მუხლი 

მესამე მხარეზე (საბოლოო მომხმარებელზე) საწარმოს (გამყიდველის) სახელით. მსს 
ფასს სტანდარტი მოითხოვს, რომ მსგავს ოპერაციასთან დაკავშირებული ამონაგები 

გაყიდვიდან საწარმომ (გამყიდველმა) უნდა აღიაროს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

როდესაც საქონელი გაყიდული იქნება მიმღების მიერ მესამე მხარეზე. შესაბამისად, 

კონსოლიდირებული ფინანსური შედეგების ანგარიშგებაში 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის, ამონაგები 20ფე-ით ნაკლებია მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით. 20X3 წლის 1-ელ იანვარს მოთხოვნები ნაკლებია 11ფე-ით, ხოლო 

მარაგები მეტია 6ფე-ით მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით; 31 დეკემბერს 

მოთხოვნები ნაკლებია 31ფე-ით, ხოლო მარაგები მეტია 18ფე-ით. 

 

გაყიდვები საქონლის მიწოდებისას ფულადი სახსრების მიღების პირობით  

ინტერნეტგაყიდვები ჯგუფის გაყიდვების დაახლოებით 28%-ს შეადგენს. A საწარმო არ 

იღებს საკრედიტო ბარათებს ინტერნეტგაყიდვებისთვის; ყველა ინტერნეტგაყიდვა 

ექვემდებარება გადახდის პირობას (ფულადი სახსრების გადახდა მიწოდებისას). 

მუხლები, რომლებიც იყიდება ინტერნეტით, მომხმარებელს მიეწოდება გაყიდვის 

თარიღიდან 5-დან 40 დღემდე ვადაში, მანძილიდან და ლოგისტიკური პირობებიდან 

გამომდინარე. 

AGAAP-ის შესაბამისად, მსგავს გაყიდვებთან დაკავშირებული ამონაგები აღიარებული 

იყო ინტერნეტით შეკვეთის მიღებისას. მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს, რომ 

ამონაგები გაყიდვებიდან, რომელიც მსგავს ოპერაციებთან არის დაკავშირებული, 

აღიარდეს როდესაც განხორციელდება მიწოდება და გამყიდველი ან რწმუნებული 

მიიღებს ფულად სახსრებს. შესაბამისად, მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით, 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის ამონაგები 4ფე-ით ნაკლებია, ხოლო 
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გაყიდული საქონლის ღირებულება - 2ფე-ით დაბალი. 20X3 წლის 1-ელ იანვარს 

მოთხოვნები 22ფე-ით ნაკლებია, ხოლო მარაგები 13ფე-ით მეტი მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით; 31 დეკემბერს მოთხოვნები 26ფე-ით ნაკლებია, ხოლო მარაგები 15ფე-ით 

მეტი. 

35.14 თუ საწარმოსთვის ცნობილი გახდება შეცდომა, რომელიც დაშვებულია მის მიერ 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენებისას, მაშინ 

35.13 (ბ) და (გ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეჯერების შესახებ წარმოდგენილ 

ინფორმაციაში, შეძლებისდაგვარად, მაქსიმალურად უნდა იყოს გამიჯნული ამ 

შეცდომების გასწორება სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებისგან. 

 

შენიშვნები—შეცდომები 
 

სააღრიცხვო პოლიტიკა არის გარკვეული პრინციპების, საფუძვლების, დაშვებების, 

წესებისა და პრაქტიკული მეთოდების ერთობლიობა, რომლებსაც საწარმო იყენებს 

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად და წარსადგენად (იხ. ლექსიკონი). 

შეცდომები არის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში დაშვებული უზუსტობა ან 

ელემენტების გამოტოვება, რომელიც წარმოიქმნა ერთი ან რამდენიმე პერიოდის წინ 

იმის გამო, რომ საწარმომ ვერ გამოიყენა ან არასწორად გამოიყენა საიმედო 

ინფორმაცია, რომელიც:  

(ა)  ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტისათვის, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება 

გამოსაცემად დამტკიცდა; და 

(ბ)  მართლზომიერად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებული და გათვალისწინებული 

იქნებოდა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის დროს (იხ. 

ლექსიკონი). 

წინა პერიოდის შეცდომებისა და სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებების გასწორება 

(თუ მსს ფასს სტანდარტი უფლებას არ იძლევა ან არ მოითხოვს სხვა მიდგომას, ან თუ 

ეს შეუძლებელი არ არის) აღირიცხება რეტროსპექტულად (ანუ, შესადარისი 

ინფორმაციის წარდგენა ხდება ისე, თითქოს შეცდომა არასოდეს მომხდარა ან 

ყოველთვის გამოიყენებოდა ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკა—იხ. 10.21 და 10.22, ასევე 

10.11(გ) და 10.12 პუნქტები). 

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლისთვის მზადებისას, საწარმომ შესაძლოა აღმოაჩინოს, 

რომ დაშვებული აქვს შეცდომები ადრინდელი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად. თუ შეცდომა დაშვებულია მსს 
ფასს-ზე გადასვლის თარიღამდე, შეცდომა გასწორდება გაუნაწილებელი მოგების 

კორექტირებით მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის ისევე, როგორც სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილებებით გამოწვეული კორექტირებები ადრინდელი საყოველთაოდ 

მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებიდან მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლისას, როგორც ამას მოითხოვს 35.7 პუნქტი. თუმცა, 35.13 პუნქტით 

მოთხოვნილი საკუთარი კაპიტალისა და მოგების ან ზარალის შეჯერებები საჭიროებს  

წინა პერიოდის შეცდომის განსხვავებას იმ კორექტირებისგან, რაც გამოწვეულია 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებებით მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლისას. 

 

მაგალითი—შეცდომების გასწორების განსხვავება სააღრიცხვო პოლიტიკის 
ცვლილებისგან  
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მაგ. 55 ფაქტები იგივეა, რაც 54-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X4 წელს, საწარმომ 

აღმოაჩინა სისტემატური შეცდომა სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოების გარდა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციის 

ხარჯის გამოთვლისას 20X0–20X3 წლებში. შეცდომის კუმულაციური გავლენა 

გაუნაწილებელ მოგებაზე 20X3 წლის 1-ელ იანვარს 80,000ფე ზრდაა. შეცდომის შედეგად 

მოგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის გაზრდილია 20,000ფე-ით. 

 

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნები (ამონაწერი) 

… 

შენიშვნა 12 წინა პერიოდის შეცდომის გასწორება 

20X4 წელს საწარმომ აღმოაჩინა და გაასწორა მათემატიკური შეცდომები, რომლებმაც 

გამოიწვია სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების გარდა 

არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციის ხარჯის შემცირება გასული ოთხი წლის 

განმავლობაში. შეცდომის გასწორება ასახულია რეტროსპექტულად და 

გადაანგარიშებულია შესადარისი ინფორმაცია 20X3 წელთან დაკავშირებით. 

ცვლილების გავლენა არის მოგების 20,000ფე-ით შემცირება 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. ამასთან, საწყისი გაუნაწილებელი მოგება 20X3 წლისთვის 

შემცირდა 80,000ფე-ით, რაც წარმოადგენს შეცდომის თანხას 20X3 წლამდე 

პერიოდებთან დაკავშირებით. 
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კონსოლიდირებული საკუთარი კაპიტალის შეჯერება 

  20X3 წლის 1-ელ იანვარს 20X3 წლის 31 დეკემბერს 

შენიშვნა 

 

AGAAP 
საწყისი        

წინა 
პერიოდების 
შეცდომების 

გასწორება 

AGAAP        
გადაანგარიშ. 

მსს ფასს-
ზე 

გადასვლის 
გავლენა 

მსს ფასს 

სტანდარტი 

AGAAP 
საწყისი        

წინა 
პერიოდების 
შეცდომების 

გასწორება 

AGAAP        
გადაანგარიშ. 

მსს ფასს-
ზე 

გადასვლის 
გავლენა 

მსს ფასს 
სტანდარტი 

  CU ფე ფე ფე ფე ფე ფე ფე ფე ფე 

3.1 

არამატერიალური 

აქტივები 

530 

(80) 

450 (245) 205 446 

(100) 

346 (196) 150 

3.2 

ძირითადი 

საშუალებები 

1,268 

– 

1,268 57 1,325 1,192 

– 

1,192 48 1,240  

3.3 & 3.6 

ფინანსური 

აქტივები 

303 

– 

303 (5) 298 638 

– 

638 (19) 619 

3.4 & 3.6 მარაგები 470 – 470 113 583 230 – 230 148 378 

 

ფულადი 

სახსრები 

50 – 50 - 50 29 – 29 - 29 

 სულ აქტივები 2,621 (80) 2,541 (80) 2,461 2,535 (100) 2,435 (19) 2,416 

            

3.2 

საიჯარო 

გადასახდელი 

– 

– 

– 72 72 – 

– 

– 58 58 

3.3 

ფინანსური 

ვალდებულებები 

320 

– 

320 57 377 126 

– 

126 58 184 

3.5 

დაქირავებულ 

პირთა 

გასამრჯელოები 

– 

– 

– 132 132 – 

– 

– 148 148 

 

სულ 

ვალდებულებები 

320 

– 

320 261 581 126 

– 

126 264 390 

 

აქტივებს მინუს 

ვალდებულებები 

2,301 

 

2,221 (341) 1,880 2,409 

 

2,309 (283) 2,026 
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3.3 

გამოშვებული 

კაპიტალი და 

კონვერტირებადი 

სესხი 

1,975 – 1,975 (55) 1,920 1,975 – 1,975 (55) 1,920 

 გაუნაწილებელი 

მოგება 

326 

(80) 

246 (286) (40) 434 

(100) 

334 (228) 106 

 სულ საკუთარი 

კაპიტალი 

2,301 (80) 2,221 (341) 1,880 2,409 (100) 2,309 (283) 2,026 
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კონსოლიდირებული მოგების ან ზარალის შეჯერება 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 

 

შენიშვნა 

 

AGAAP 
საწყისი        

წინა 
პერიოდებ

ის 
შეცდომებ

ის 
გასწორება 

AGAAP 
გადაანგ.       

მსს ფასს-
ზე 

გადასვლ
ის 

გავლენა 

მსს ფასს 
სტანდარ

ტი 
  ფე ფე ფე ფე ფე 

3.6 ამონაგები 1,058 – 1,058 (24) 1,034 

3.4 & 3.6 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება  (630) – (630) 29 (601) 

 საერთო მოგება 428 – 428 5 433 

3.1, 3.2 & 

3.5 საოპერაციო ხარჯები (263) (20) (283) 48 (235) 

 საოპერაციო მოგება 165 – 145 53 198 

3.3 ფინანსური აქტივების 

რეალური ღირებულება 

– 

– 0 

10 10 

3.2 & 3.3 ფინანსური ხარჯები (7) – (7) (5) (12) 

 პერიოდის მოგება ან 

ზარალი 158 (20) 138 58 196 

 

 
35.15 თუ საწარმოს გასულ პერიოდებში არ წარუდგენია ფინანსური ანგარიშგება, მან ეს ფაქტი 

უნდა გაამჟღავნოს წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული პირველი 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

 

მაგალითი—განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნება, რომ საწარმოს 
არ წარუდგენია ფინანსური ანგარიშგება წინა პერიოდებისთვის  

 
მაგ. 56 საწარმო პირველად ამზადებს საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგებას 20X4 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება 

შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს. საწარმოს შეუძლია აღნიშნული ფაქტის შესახებ 

ინფორმაციის შემდეგნაირად გამჟღავნება. 

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნები (ამონაწერი) 

შენიშვნა 2 მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა (ამონაწერი) 

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (მსს ფასს 

სტანდარტი) გამოყენებით. ისინი წარდგენილია A ქვეყნის ფულად ერთეულებში. 

… 

შენიშვნა 3 მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება 

მართალია, საწარმო შეიქმნა და დაიწყო ვაჭრობა ათი წლის წინ, მაგრამ წინამდებარე 

ანგარიშგება არის საწარმოს პირველი საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება.  

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით. 
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ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარის ინფორმაციას 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, მაგრამ ეს არ იყო საერთო დანიშნულების 

ფინანსური ანგარიშგება და არ იყო მომზადებული მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 

 

35-ე განყოფილების - „მსს ფასს-ზე გადასვლა“ , საწარმომ აირჩია ქვემოთ მოცემული 

შეღავათების გამოყენება მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების რეტროსპექტულად 

გამოყენებისგან: 

1. 20X3 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეაფასა ძირითადი საშუალებების თითოეული 

მუხლი რეალური ღირებულებით და მიიჩნია აღნიშნული რეალური ღირებულება 

დასაშვებ საწყის ღირებულებად აღნიშნული თარიღისათვის;  

2. 20X3 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ განსაზღვრა ამ თარიღისათვის არსებული 

შეთანხმება შეიცავდა თუ არა იჯარას იმ ფაქტებსა და გარემოებებზე დაყრდნობით, 

რომლებიც არსებობდა მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის, და არა შეთანხმების 

გაფორმების თარიღისთვის; 

3. ... 
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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 მიერ მიღებული 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, სააღრიცხვო შეფასებების გამოყენებასთან 

დაკავშირებული 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. 

 

მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება 

როდესაც საწარმო პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს, მას არა მხოლოდ მნიშვნელოვანი 

შეფასებების და სხვა გადაწყვეტილებების მიღება უწევს 35 განყოფილებაში - „მსს ფასს-ზე 
გადასვლა“ - წარდგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, არამედ ექვემდებარება კიდეც 

მნიშვნელოვან შეფასებებსა და მსჯელობებს, რომლებიც მოითხოვება აღნიშნული 

სტანდარტის 1-34 განყოფილებების გამოსაყენებლად. აღნიშნული შეფასებებისა და 

მსჯელობების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ აღნიშნული განყოფილებების 

შესაბამისი მოდულები.  
 

შეღავათები 

35.10 პუნქტით განსაზღვრული შეღავათების გამოყენების არჩევა ამცირებს იმ კომპლექსური 

მსჯელობისა და გამოთვლების რაოდენობას, რაც სხვა შემთხვევაში მოეთხოვება საწარმოს, 

რომელიც იყენებს მსს ფასს სტანდარტს, მაგალითად, მნიშვნელოვანი: 

 მსჯელობაა საჭირო შეძენის თარიღისთვის საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

აქტივებისა და აღებული ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების რეალური 

ღირებულების განსაზღვრისთვის, ეს თუ არ განხორციელებულა საწარმოთა გაერთიანების 

დროს (35.10(ა) პუნქტი); 

 მსჯელობა საჭიროა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების სათანადო შეფასების 

განსაზღვრისთვის რეტროსპექტულად, თუ აღნიშნული შეფასებები არ იქნა მიღებული 

ადრინდელ პერიოდებში( 35.10(ბ) პუნქტი); ან 

 შეფასება საჭიროა ექსპლუატაციიდან ამოღების დანახარჯების ვალდებულების 

შესაფასებლად ვალდებულების წარმოშობის თარიღისთვის, თუ არ იქნება არჩეული 

ვალდებულების მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის შეფასება (35.10(მ) პუნქტი). 

თუმცა, 35.10 პუნქტით განსაზღვრული შეღავათების გამოყენება არ გამორიცხავს შეფასებებისა 

და მსჯელობის საჭიროებას. მაგალითად,  თუ საწარმო აირჩევს ძირითადი საშუალებების 
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მუხლის შეფასებას რეალური ღირებულებით მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღისთვის, მან უნდა გააკეთოს შეფასებები და იმსჯელოს აღნიშნული რეალური 

ღირებულების განსაზღვრის მიზნით. 11.27–11.32 პუნქტების მოთხოვნები განმარტავს, თუ 

როგორ განისაზღვრება რეალური ღირებულების შეფასებები და რა სახის შეფასებები და 

მსჯელობები არის საჭირო. 

 

შეუძლებელია გადაანგარიშება ან განმარტებით შენიშვნებში გამჟღავნება 

35.11 პუნქტში მოცემული შეღავათი შეუძლებლობის შემთხვევაში საწარმოს ათავისუფლებს: 

(ა)  35.7–35.9 პუნქტებით განსაზღვრული ზოგიერთი კორექტირების რეტროსპექტული 

გამოყენებისგან; ან/და 

(ბ)  35.12–35.15 პუნქტებით განსაზღვრული ინფორმაციის გამჟღავნებისგან. 

თუმცა, ამ შეღავათის გამოყენება თავისუფალ არჩევანზე არ არის დამოკიდებული და 

საწარმოს მხრიდან საჭიროებს მსჯელობას. საწარმოს ამ შეღავათის გამოყენება მხოლოდ მაშინ 

შეუძლია, როდესაც 35-ე განყოფილების ზოგადი მოთხოვნების შესრულება შეუძლებელია. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენების ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგებისას 

2017 წლის 1-ელ იანვარს დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, ძირითადი 

განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ფასს 1 - „ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტების პირველად გამოყენება“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 35-ე 

განყოფილება - „მსს ფასს-ზე გადასვლა“) შორის არის: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივი ენით, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია; 

 მსს ფასს სტანდარტი მოიცავს „შეუძლებლობის“ შეღავათს (რაც არ არის მოცემული ფასს 1-

ში).  ერთი ან ერთზე მეტი კორექტირების გადაანგარიშება არ არის მოთხოვნილი, თუ ეს 

შეუძლებელია. ანალოგიურად, განმარტებით შენიშვნებში გასამჟღავნებელი ნებისმიერი 

ინფორმაცია არ არის სავალდებულო, თუ ამ ინფორმაციის წარდგენა შეუძლებელია (იხ. 

35 11 პუნქტი). 

 35.9(ა)–35.9(გ) და 35.9(ე)–35.9(ვ) პუნქტებით განსაზღვრული გამონაკლისები ფასს 1-ის 

გამონაკლისების მსგავსია. თუმცა, არსებობს განსხვავებები დეტალებში, რაც გამოიწვევს 

სხვაობას გამოყენებისას. 

 35.9(დ) პუნქტით განსაზღვრული გამონაკლისი შეწყვეტილ ოპერაციებთან დაკავშირებით 

არ არის მოცემული ფასს 1-ში. 

 35.10 პუნქტით განსაზღვრული შეღავათების უმრავლესობისთვის ფასს 1 მოიცავს მსგავს 

შეღავათებს.  თუმცა, არსებობს გარკვეული სხვაობები დეტალებში (ხშირ შემთხვევაში 

ფასს 1 მოიცავს უფრო მკაცრ მოთხოვნებს), რაც განსხვავებულ გამოყენებას გამოიწვევს. 

 35.10(თ) პუნქტი საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს უფლებას 

აძლევს გამოიყენოს 29-ე განყოფილება - „მოგების გადასახადი“ - მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღიდან. აღნიშნული შეღავათი არ არის ფასს 1-ში. 

 ფასს 1 მოიცავს რიგ შეღავათებს და გამონაკლისებს, რომლებიც არ არის მოცემული 35-ე 

განყოფილებით, რადგან აღნიშნული შეღავათები და გამონაკლისები არ შეესაბამება 

ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის თანახმად (მაგ. შეღავათები, 

რომლებიც უკავშირდება ჩართულ წარმოებულ ინსტრუმენტებს, ფინანსური აქტივების 

გაუფასურებას, დაზღვევას, დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოებს, შვილობილი 

საწარმოების, მეკავშირე საწარმოებისა და ერთობლივი საქმიანობის აქტივებს და 

ვალდებულებებს და ადრე აღიარებული ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიცირებას).  

 35-ე განყოფილება არ მოითხოვს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენას მსს 
ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის იმ ფინანსური ანგარიშგებაში, რომელშიც საწარმო 

პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს, ხოლო ფასს 1 მოითხოვს, რომ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგება ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის წარდგენილ 

იქნეს ფასს სტანდარტებით მომზადებულ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 35-ე განყოფილება მოითხოვს წინა წლის მოგების ან ზარალის შეჯერებას, ხოლო ფასს 1 

მოითხოვს მთლიანი სრული შემოსავლის შეჯერებას. 

 35-ე განყოფილება არ მოითხოვს ფასს 1-ით განსაზღვრულ სხვა განმარტებით შენიშვნებს, 

მაგალითად შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 

o რეალური ღირებულების გამოყენება, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულებისა 

(ფასს 1-ის 30-ე პუნქტი); 
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o დასაშვები საწყისი ღირებულების გამოყენება შვილობილი, ერთობლივი ან მეკავშირე 

საწარმოებისთვის (ფასს 1-ის 31-ე პუნქტი); ან 

o დასაშვები საწყისი ღირებულების გამოყენება ნავთობისა და გაზის აქტივებისთვის 

(ფასს 1-ის 31ა პუნქტი). 
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შეამოწმეთ ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.    

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

 

კითხვა 1 

ქვემოთ მოცემული რომელი საწარმო იყენებს პირველად მსს ფასს სტანდარტს მიმდინარე 

პერიოდში? 

 (ა) საწარმო, რომელმაც გადაწყვიტა გამოიყენოს მსს ფასს სტანდარტი რაიმე მომავალი 

თარიღიდან. 

 (ბ) საწარმო, რომელიც პირველ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს 

სტანდარტის გამოყენებით მიმდინარე პერიოდისთვის, გარდა იმისა, რომ საწარმოს 

სააღრიცხვო პოლიტიკა სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოების დანახარჯებთან დაკავშირებით გულისხმობს ყველა დანახარჯის 

კაპიტალიზებას არამატერიალური აქტივის ფარგლებში. 

 (გ) საწარმო, რომელიც პირველ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად მიმდინარე პერიოდისთვის, გარდა იმისა, რომ საწარმო არ 

აკეთებს აშკარა განცხადებას მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ.   

 (დ) საწარმო, რომელიც პირველ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად მიმდინარე პერიოდისთვის. საწარმოს ბუღალტრული 

აღრიცხვის ადრინდელი საფუძვლები ფასს სტანდარტების სრული ვერსია იყო. 

  (ე) საწარმო, რომელიც პირველ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად მიმდინარე პერიოდისთვის. საწარმოს ბუღალტრული 

აღრიცხვის ადრინდელი საფუძვლები ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები იყო. 

 (ვ)  როგორც (დ) ასევე (ე). 
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კითხვა 2 

ქვემოთ მოცემული რომელი საწარმო იყენებს პირველად მსს ფასს სტანდარტს მიმდინარე 

პერიოდში 20X4 წლის 31 დეკემბრის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში? 

 (ა) A საწარმომ წარადგინა ფინანსური ანგარიშგება 20X1 და 20X4 წლების 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლებისთვის მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  20X2 და 20X3 

წლების 31 დეკემბრით დასრულებული წლებისთვის A საწარმო ფინანსურ 

ანგარიშგებას ამზადებდა მხოლოდ ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისად.   

 (ბ) B საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის არის საწარმოს პირველი ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც შეესაბამება 

ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებს, 

რომელიც ყველაფერში შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს დასახელების გარდა. 

საწარმომ გააკეთა აშკარა და უპირობო განცხადება ადგილობრივ საყოველთაოდ 

მიღებულ ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებთან (და არა მსს ფასს სტანდარტთან) 

შესაბამისობის შესახებ. წინა წლებში საწარმო იყენებდა ფასს სტანდარტების სრულ 

ვერსიას.   

 (გ) C საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის არის საწარმოს პირველი ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც შეესაბამება 

ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებს, 

რომელიც ყველაფერში შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს დასახელების გარდა.  

საწარმომ გააკეთა აშკარა და უპირობო განცხადება, როგორც ადგილობრივი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებთან, ასევე მსს ფასს 

სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ. წინა წლებში საწარმო იყენებდა ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას. 

 (დ) D საწარმომ წარადგინა ფინანსური ანგარიშგება წინა წლებისთვის—მას ეს არ 

მოეთხოვება. 20X4 წელს საწარმომ თავისი სურვილით გამოიყენა მსს ფასს სტანდარტი 

და წარადგინა ამ სტანდარტის შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგება (რომელიც მოიცავს 

ნათელ და უპირობო განცხადებას ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ). 

 (ე)   C და D საწარმოები. 

 (ვ)   B და C საწარმოები. 

 (ზ)  A, C და D საწარმოები. 

 (თ)  A, B და C საწარმოები. 

კითხვა 3 

საწარმოსთვის მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის: 

 (ა) ყველაზე გვიანი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო წარადგენს 

სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მსს ფასს 

სტანდარტით მომზადებულ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

 (ბ) ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო წარადგენს 

ნაწილობრივ შესადარის ინფორმაციას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მსს ფასს 

სტანდარტით მომზადებულ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში 
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 (გ) ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო წარადგენს 

სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მსს ფასს 

სტანდარტით მომზადებულ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 (დ) ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო წარადგენს 

სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მსს ფასს 

სტანდარტით მომზადებულ უახლეს ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

კითხვა 4 

საწარმომ, რომელსაც არასოდეს წარუდგენია ფინანსური ანგარიშგება. გადაწყვიტა მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლა 20X8 წელს. საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X8 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის შეესაბამებოდა მსს ფასს სტანდარტს (მათ შორის 

მოიცავდა ნათელ და უპირობო განცხადებას ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან 

შესაბამისობის შესახებ განმარტებით შენიშვნებში). სრული შესადარისი ინფორმაცია მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად წარმოდგენილია ერთი წლისთვის.  

რომელია საწარმოს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი? 

 (ა) 20X5 წლის 1-ლი იანვარი. 

 (ბ) 20X6 წლის 1-ლი იანვარი. 

 (გ) 20X7 წლის 1-ლი იანვარი. 

 (დ) 20X8 წლის 1-ლი იანვარი. 

კითხვა 5 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 კითხვაში, გარდა იმისა, რომ სრული შესადარისი ინფორმაცია მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამისად წარმოდგენილია ორი წლისთვის.  

რომელია საწარმოს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი? 

 (ა) 20X5 წლის 1-ლი იანვარი. 

 (ბ) 20X6 წლის 1-ლი იანვარი. 

 (გ) 20X7 წლის 1-ლი იანვარი. 

 (დ) 20X8 წლის 1-ლი იანვარი. 
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კითხვა 6 

საწარმომ შეიძინა დანადგარი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს 100,000ფე-ად. 20X1-დან 20X3 წლამდე, 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ 

დანადგარს დაარიცხა ცვეთა წრფივი მეთოდით 10 წლის განმავლობაში ნული შეფასებული 

ნარჩენი ღირებულებით. თუმცა, 20X4 წლის 31 დეკემბერს, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმომ გადააფასა დანადგარი რეალური 

ღირებულებით 90,000ფე.  შესაბამისად, საწარმომ დანადგარი შეაფასა 75,000ფე-ად (ანუ 90,000ფე 

გადაფასებას მინუს 15,000ფე დაგროვილი ცვეთა) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

20X5 წლის 31 დეკემბერს. 

20X6 წელს საწარმომ გადაწყვიტა მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლა. 20X6 წლის 1-ელ იანვარს, 

როდესაც დანადგარის რეალური ღირებულება შეადგენს 80,000ფე-ს, ხელმძღვანელობამ 

შეაფასა, რომ  მსს ფასს სტანდარტის თანახმად: 

 დანადგარის დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა 5 წელია; 

 დანადგარის ნარჩენი ღირებულება ნული; და 

 ყველაზე შესაფერია ცვეთის წრფივი მეთოდი. 

საწარმოს პირველი ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს, იქნება 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. საწარმო ირჩევს გამოიყენოს 

თვითღირებულების მოდელი მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ შესაბამისად 

ყველა დანადგარისა და მოწყობილობისთვის. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X6 

წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღი) საწარმოს შეუძლია შეაფასოს დანადგარი: 

 (ა) 50,000ფე-ად (ე. ი. ისე, თითქოს დანადგარის აღრიცხვა ყოველთვის ხდებოდა მე-17 

განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - შესაბამისად—100,000ფე პირვანდელ 

ღირებულებას მინუს 50,000 დაგროვილი ცვეთა).   

 (ბ) 75,000ფე-ად (ე. ი. გადაფასების გამოყენებით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება 

გადაფასების თარიღისათვის—90,000ფე დასაშვებ საწყის ღირებულებას მინუს 15,000ფე 

დაგროვილი ცვეთა). 

 (გ) 80,000ფე-ად (ე. ი. რეალური ღირებულება მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღისთვის). 

 (დ) (ა) - (გ) ვარიანტებიდან ნებისმიერი. 
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კითხვა 7 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა სამეურნეო ერთეული 100,000ფე-ად, როდესაც 

იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური ღირებულება იყო 90,000ფე (შეძენილ სამეურნეო 

ერთეულს არ ჰქონდა ვალდებულებები და პირობითი ვალდებულებები). ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, ხელმძღვანელობამ 10,000ფე 

გუდვილი დაუყოვნებლივ აღრიცხა ხარჯად (ე. ი. საწარმოს კონსოლიდირებული სრული 

შემოსავლის ანგარიშგებაში 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის). ეს არის 

ერთადერთი საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც გააფორმა საწარმომ. 

20X6 წელს საწარმომ გადაწყვიტა მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლა. საწარმოს პირველი 

ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს, იქნება 20X7 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

საწარმოს მსს ფასს სტანდარტი რომ გამოეყენებინა საწარმოთა გაერთიანების დროს (20X1 წლის 

1-ლი იანვარი), იგი გუდვილს მიაკუთვნებდა სასარგებლო მომსახურების ვადას 10 წელს. 

დავუშვათ, რომ მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად არ არის მოთხოვნილი გუდვილის 

გაუფასურება 20X1 წლის 1 იანვრიდან 20X5 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდში. 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X6 წლის 1-ელ იანვარს, 

საწარმო გუდვილს შეაფასებდა: 

 (ა) 5,000ფე-ად (ე. ი. გუდვილის აღრიცხვა ყოველთვის მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა 
გაერთიანება და გუდვილი“ - შესაბამისად რომ მომხდარიყო—10,000ფე პირვანდელ 

ღირებულებას მინუს 5,000ფე დაგროვილი ამორტიზაცია).   

 (ბ) ნულად (ე. ი. არ ხდება გუდვილის გადაანგარიშება; გუდვილის ხარჯი დაუყოვნებლივ 

აისახება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად). 

 (გ) გუდვილის შეფასებულ რეალურ ღირებულებად მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

თარიღისათვის. 

 (დ) (ა) ან (ბ). 

  (ე)  (ა) - (გ) ვარიანტებიდან ნებისმიერი. 

კითხვა 8 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 კითხვაში, გარდა იმისა, რომ საწარმოთა გაერთიანება ორია (საწარმომ 

შეიძინა სამეურნეო ერთეულები 20X1 წლის 1-ელ იანვარს და 20X4 წლის 1-ელ იანვარს). 

ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადებისას 20X6 წლის 1-ელ იანვარს იგი აირჩევს 35.10 

პუნქტით განსაზღვრულ შეღავათს (ე. ი. არ გამოიყენებს მსს ფასს სტანდარტის მე-19 

განყოფილებას - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“ - 20X4 წლის 1-ელ იანვარს შეძენილ 

საწარმოსთან დაკავშირებით).  

მეორე სამეურნეო ერთეულის (ე. ი. 20X4 წლის 1-ელ იანვარს შეძენილი სამეურნეო ერთეული) 

შეძენისას წარმოიშვა 5,000ფე გუდვილი. 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X6 წლის 1-ელ იანვარს, 

საწარმომ უნდა შეაფასოს გუდვილი პირველი საწარმოთა გაერთიანებისთვის (ე. ი. 20X1 წლის 

1-ელ იანვარს შეძენილი საწარმო): 
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 (ა) 5,000ფე-ად (ე. ი. გუდვილის აღრიცხვა ყოველთვის მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა 
გაერთიანება და გუდვილი“ - შესაბამისად რომ მომხდარიყო—10,000ფე პირვანდელი 

ღირებულებას მინუს 5,000ფე დაგროვილი ამორტიზაცია).   

 (ბ) ნულად (ე. ი. არ ხდება გუდვილის გადაანგარიშება; გუდვილის ხარჯი დაუყოვნებლივ 

აისახება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად). 

 (გ) შეფასებული რეალური ღირებულება მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის. 

 (დ) (ა) ან (ბ). 

 (ე) (ა) - (გ) ვარიანტებიდან ნებისმიერი. 

კითხვა 9 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-8 კითხვაში. თუმცა, ამ მაგალითში, ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ 

საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადებისას 20X6 

წლის 1-ელ იანვარს იგი არ გამოიყენებს მე-19 განყოფილებას - „საწარმოთა გაერთიანება და 
გუდვილი“ - პირველი საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვის მიზნით (ე. ი. 20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს შეძენილი სამეურნეო ერთეული).  

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X6 წლის 1-ელ იანვარს, 

საწარმოს შეუძლია შეაფასოს გუდვილი 20X4 წლის 1-ელ იანვარს შეძენილი სამეურნეო 

ერთეულისთვის: 

 (ა) 4,000ფე-ად (ე. ი. გუდვილის აღრიცხვა ყოველთვის მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა 
გაერთიანება და გუდვილი“ - შესაბამისად რომ მომხდარიყო - 5,000ფე პირვანდელი 

ღირებულებას მინუს  1,000ფე დაგროვილი ამორტიზაცია).   

 (ბ) ნულად (ე. ი. არ ხდება გუდვილის გადაანგარიშება; გუდვილის ხარჯი დაუყოვნებლივ 

აისახება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების 

შესაბამისად). 

 (გ) შეფასებული რეალური ღირებულება მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის. 

 (დ) (ა) ან (ბ). 

 (ე)  (ა) - (გ) ვარიანტებიდან ნებისმიერი. 

კითხვა 10 

საწარმო ადგენს, რომ შეუძლებელია მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის გადაიანგარიშოს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 35.7 პუნქტით მოთხოვნილი ერთი ან მეტი 

კორექტირებისთვის. ქვემოთ მოცემულთაგან რომელია სწორი? 

 (ა) საწარმომ ამგვარი კორექტირებები უნდა განახორციელოს 35.7-35.10 პუნქტების 

შესაბამისად, ყველაზე ადრეული პერიოდისთვის, რომლისთვისაც შესაძლებელია ამის 

გაკეთება 

 (ბ) საწარმომ უნდა დაადგინოს ფინანსური ანგარიშგების რომელი თანხები არ იქნა 

გადაანგარიშებული მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის მიზნით. 

 (გ) სწორია როგორც (ა) ასევე (ბ). 

 (დ) საწარმოს არ შეუძლია ნათლად და უპირობოდ განაცხადოს, რომ მისი ფინანსური 

ანგარიშგება შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს. 
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 (ე) არ ჩაითვლება რომ საწარმო პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს. 

 (ვ) სწორია როგორც (დ) ასევე (ე). 

 

 

 

კითხვა 11 

საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილია 

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება 

მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს (20X3).  

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

წარდგენილი იქნა ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპების შესაბამისად. 

საწარმოს მოეთხოვება განმარტოს, რა გავლენა მოახდინა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლებიდან მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლამ საანგარიშგებო ფინანსურ 

მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულად ნაკადებზე. ამ მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად საწარმოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამის პირველ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში წარდგენილი უნდა იყოს რიგი შეჯერებები.  

ქვემოთ მოცემული ოთხი შეჯერებიდან რომლის გამჟღავნება არ არის სავალდებულო 

განმარტებით შენიშვნებში? 

 (ა) 20X3 წლის მოგების ან ზარალის შეჯერება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, 20X3 წლის მოგებასა და ზარალთან მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად. 

 (ბ) 20X4 წლის მოგების ან ზარალის შეჯერება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად 20X4 წლის მოგებასა ან ზარალთან მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად. 

 (გ) საკუთარი კაპიტალის შეჯერება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად საკუთარ კაპიტალთან მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს. 

 (დ) საკუთარი კაპიტალის შეჯერება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად საკუთარ კაპიტალთან მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად 

20X3 წლის 31 დეკემბერს. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (ვ) იხ. განმარტება - საწარმო რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს 

ლექსიკონში და 35.4 პუნქტში. 

კითხვა 2 (ზ) იხ. განმარტება - საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს მსს ფასს სტანდარტს 

ლექსიკონში და 35.2 და 35.4 პუნქტები. 

კითხვა 3 (გ) იხ. 35.6 პუნქტი. 

კითხვა 4 (გ) იხ. 35.6 პუნქტი. თუ 20X8 წლის 31 დეკემბერი საანგარიშგებო თარიღია, 

ხოლო სრული შესადარისი ინფორმაცია წარდგენილია ერთი წლისთვის (20X7), 

მაშინ, ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო 

წარადგენს სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას არის 20X7 წლის 1-ლი 

იანვარი. 

კითხვა 5  (ბ) იხ. 35.6 პუნქტი. თუ 20X8 წლის 31 დეკემბერი საანგარიშგებო თარიღია, 

ხოლო სრული შესადარისი ინფორმაცია წარდგენილია ორი წლისთვის  (20X7 და 

20X6), მაშინ, ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც 

საწარმო წარადგენს სრულყოფილ შესადარის ინფორმაციას არის 20X6 წლის 1-

ლი იანვარი. 

კითხვა 6 (დ) (ა)-თვის იხ. 35.7 და 35.8 პუნქტები. (ბ)-თვის იხ. 35.10(დ) პუნქტი. (გ)-თვის 

იხ. 35.10(გ) პუნქტი. 

კითხვა 7 (დ) (ა)-თვის იხ. 35.7 და 35.8 პუნქტები. (ბ)-თვის იხ. 35.10(ა) პუნქტი. რეალური 

ღირებულების დასაშვებ საწყის ღირებულებად მიჩნევა არ არის ნებადართული 

გუდვილისთვის (იხ. 35.10(გ)).  

კითხვა 8 (ბ) იხ. 35.10(ა) პუნქტი. რადგან საწარმომ აირჩია არ გამოიყენოს მე-19 

განყოფილება მეორე საწარმოთა გაერთიანებასთან დაკავშირებით, მას უფლება 

არ აქვს გამოიყენოს მე-19 განყოფილება პირველ საწარმოთა გაერთიანებასთან 

მიმართებით. თუ საწარმო მოახდენს 20X1 წლის 1 იანვრის საწარმოთა 

გაერთიანების გადაფასებას მე-19 განყოფილების დასაკმაყოფილებლად, მან 

ასევე უნდა  გადაიანგარიშოს 20X4 წლის 1-ლი იანვარის საწარმოთა 

გაერთიანება. 

კითხვა 9 (დ) (ა)-თვის იხ. 35.7 და 35.8 პუნქტები. (ბ)-თვის იხ. 35.10(ა) პუნქტი. მეორე 

საწარმოთა გაერთიანებისთვის საწარმოს შეუძლია აირჩიოს (ა) მე-19 

განყოფილების მოთხოვნების შესრულება ან (ბ) 35.10(ა) პუნქტით 

განსაზღვრული შეღავათით სარგებლობა. 

კითხვა 10 (გ) იხ.35.11 პუნქტი. 

კითხვა 11 (ბ) იხ. 35.13 პუნქტი. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის გათვალისწინებით მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის 

მოთხოვნების ცოდნა და ამოხსენით ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური 

მაგალითები.     

 

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით.  

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

Z საწარმომ საქმიანობა დაიწყო 20X0 წლის 1-ლი იანვარს და საანგარიშგებო თარიღად აირჩია 

31 დეკემბერი. საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს მოგების გადასახადის 

გაანგარიშების ადგილობრივი ბაზის შესაბამისად (საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის ადრინდელი საფუძვლები) 20X0 წლის 1-ლი იანვრიდან. 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად, საწარმო 

იყენებდა „ბოლო შემოსავალში – პირველი გასავალში“ (“ლიფო”) ღირებულების ფორმულა 

მარაგების შესაფასებლად. 

20X3 წელს საწარმოს ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლა და 

„პირველი შემოსავალში - პირველი გასავალში“ („ფიფო“) ღირებულების ფორმულის 

გამოყენება მარაგების ღირებულების შესაფასებლად. ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის საწარმოს პირველი წლიური ანგარიშგებაა, რომელიც 

შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს და მოიცავს ნათელ და უპირობო განცხადებას ფინანსური 

ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ. 

Z საწარმო ასახავს სრულ შესადარის ინფორმაციას მხოლოდ ბოლოს წინა წლისთვის წლიურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში (ე. ი. შესადარისი ინფორმაცია ასახულია მხოლოდ 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის). 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია საწარმოს მარაგების შესახებ მას 

შემდეგ, რაც საწარმომ ვაჭრობა დაიწყო: 

 

თარიღი 

შეძენი

ლი 

ერთეუ

ლები 

ცალის 

ღირებულ

ება 

ღირებუ

ლება    

წლის 

განმავ

ლობაში 

გაყიდუ

ლი 

ერთეუ

ლები 

წლის 

განმავლობაში 

გაყიდული 

საქონლის 

ღირებულება 

(“ლიფო”) 

მარაგები 31 

დეკემბერს 

ფე ფე ფე ფე 

08/01/20X0    5,000        2    10,000     

23/04/20X0    2,000        2     4,000     

07/09/20X0    4,000       3   12,000    

31/12/20X0    10,800 25,600 400 

21/01/20X1    2,000        3     6,000     

05/02/20X1    1,500        4     6,000     

02/10/20X1    1,000        5     5,000     

31/12/20X1    4,500 17,000 400 

31/03/20X2    1,000        6     6,000     
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07/05/20X2       500        7     3,500     

25/08/20X2    4,000       7 28,000    

31/12/20X2    5,200 35,700 2200 

12/04/20X3    3,000       8 24,000    

24/08/20X3    2,700       9 24,300    

22/10/20X3    3,000     10 30,000    

31/12/20X3     9,100 80,300 200 

 

დავალება: 

ნაწილი A: 

რომელია Z საწარმოს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი? 

ნაწილი B: 

მოამზადეთ განმარტებითი შენიშვნები, რომლებსაც Z საწარმო წარადგენს პირველ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, რომელიც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტს, რათა განმარტოთ, რა გავლენა 

მოახდინა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლებიდან მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლამ  ფინანსურ მდგომარეობასა და მისი საქმიანობის ფინანსურ 

შედეგებზე. 

 

შენიშვნა: განმარტებითი შენიშვნების მომზადებამდე, პირველ რიგში საჭიროა მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის შედეგების განსაზღვრა ქვემოთ მოცემული თითოეული სცენარის 

შემთხვევაში. 

 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია საწარმოს მარაგების შესახებ 

იმგვარად, თითქოს საწარმო ყოველთვის იყენებდა “ფიფო” ღირებულების ფორმულას 

მარაგების შესაფასებლად. 

თარიღი 

ერთეუ

ლები 

ცალის 

ღირებუ

ლება 

ღირებუ

ლება    

წლის 

განმავ

ლობაში 

გაყიდუ

ლი 

ერთეუ

ლები 

წლის 

განმავლობაში 

გაყიდული 

საქონლის 

ღირებულება 

(„ფიფო“)  

მარაგები 31 

დეკემბერს 

ფე ფე ფე ფე 

08/01/20X0    5,000        2    10,000     

23/04/20X0    2,000        2     4,000     

07/09/20X0 4,000 3 12,000    

31/12/20X0    10,800 25,400 600 

21/01/20X1    2,000        3     6,000     

05/02/20X1    1,500        4     6,000     

02/10/20X1    1,000        5     5,000     

31/12/20X1    4,500 16,600 1,000 

31/03/20X2    1,000        6     6,000     

07/05/20X2     500        7     3,500     

25/08/20X2 4,000 7 28,000    

31/12/20X2     5,200 35,000 3,500 

12/04/20X3 3,000 8 24,000    
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24/08/20X3 2,700 9 24,300    

22/10/20X3 3,000 10 30,000    

31/12/20X3     9,100 80,800 1,000 

 

შეჯერება: 

 

წლის განმავლობაში გაყიდული 

საქონლის ღირებულება 
მარაგები 31 დეკემბერს 

 20X0 20X1 20X2 20X3 20X0 20X1 20X2 20X3 

 ფე ფე ფე ფე ფე ფე ფე ფე 

სულ „ფიფო“ 25,400 16,600 35,000 80,800 600 1,000 3,500 1,000 

სულ 

„ლიფო“ 25,600 17,000 35,700 80,300 400 400 2,200 200 

სხვაობა (200) (400) (700) 500 200 600 1,300 800 
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1-ლი სიტუაციური მაგალითის პასუხი - ნაწილი A 

 

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღია 20X2 წლის 1-ლი იანვარი. ეს არის შესადარისი 

პერიოდის (ე. ი. 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდის) დასაწყისი.  

შესაბამისად 

 ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 

ფინანსური ანგარიშგების პირველი პაკეტი, რომელიც წარდგენილია Z საწარმოს მიერ 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად; 

 20X3 წლის ფინანსური ანგარიშგება არის ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი, 

რომელიც მოიცავს ნათელ და უპირობო განცხადებას ფინანსური ანგარიშგების მსს 
ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ; და 

 Z საწარმო წარადგენს შესადარის ინფორმაციას მხოლოდ ბოლოს წინა შესადარის 

პერიოდთან მიმართებით (ე. ი. 20X2 წელი). 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

01/01/20X2   31/12/20X2   31/12/20X3   

დრო   

Comparative information  
presente d   for one year    

Date of transition to   
the  IFRS for SMEs Standard     

Reporting date   

Financial year for which first   
IFRS for SME s   financial   
statements are presented   

ერთი წლისთვის 

წარდგენილი შესადარისი 

ინფორმაცია 

ფინანსური წელი, რომლისთვისაც 

წარდგენილია მსს ფასს-ის შესაბამისი 

პირველი ფინანსური ანგარიშგება 

მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღი 

საანგარიშგებო თარიღი 



მოდული 35—მსს ფასს -ზე გადასვლა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-03)  
100 

 

 

1-ლი სიტუაციური მაგალითის პასუხი - ნაწილი B 

 

Z საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში  უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

 

ამონაწერი 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნებიდან  

 

შენიშვნა 3 მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლა   

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლამ გამოიწვია რიგი ცვლილებები წარდგენილ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, განმარტებით შენიშვნებსა და სააღრიცხვო პრინციპებში წინა წელს წარდგენილ 

ფინანსურ ანგარიშგებასთან შედარებით. 

მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლამდე, Z საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება ეფუძნებოდა X 

იურისდიქციის საგადასახადო კანონმდებლობას (ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 

ადრინდელი საფუძვლები). ქვემოთ მოცემული შეჯერება და შენიშვნები აღწერს მსს ფასს 

სტანდარტსა და ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელ საფუძვლებს შორის 

სხვაობებმა როგორ იმოქმედა Z საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე 20X2 წლის 1-ელ იანვარს 

და 20X2 წლის 31 დეკემბერს და მოგებასა და ზარალზე 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის. 

 

საკუთარი კაპიტალის შეჯერება 20X2 წლის 1-ელ იანვარს 20X2 წლის 31 დეკემბერს 
 

  20X2 წლის 1-ლი იანვარი 20X2 წლის 31 დეკემბერი 

შენი
შვნა  

ფინანსური 
ანგარიშგების 

წარდგენის 
ადრინდელი 
საფუძვლები        სხვაობა 

მსს ფასს 
სტანდარ

ტი   

ფინანსური 
ანგარიშგების 

წარდგენის 
ადრინდელი 
საფუძვლები        სხვაობა 

მსს ფასს 
სტანდარ

ტი   

  ფე ფე ფე ფე ფე ფე 
 …       

3.8 მარაგები  400 600 1,000 2,200 1,300 3,500 

 …       

 

მოგების და ზარალის შეჯერება 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

შენიშვნა  

ფინანსური ანგარიშგების 
წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლები        სხვაობა 
მსს ფასს 

სტანდარტი   

  ფე ფე ფე 
 …    

3.8 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 35,700 (700) 35,000 

 საერთო მოგება    

 …       

 
3.8 მარაგები 

ცვლილებები მარაგებში და, შესაბამისად, გაყიდული საქონლის თვითღირებულებაში, 

წარმოიშობა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების გამოყენებით 
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„ბოლო შემოსავალში – პირველი გასავალში“ (“ლიფო”) ღირებულების ფორმულით 

შეფასებული მარაგების ხელახალი შეფასების შედეგად „პირველი შემოსავალში - პირველი 

გასავალში“ („ფიფო“)  ღირებულების ფორმულით მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 

Y საწარმომ საქმიანობა დაიწყო 20X0 წლის 1-ელ იანვარს და საანგარიშგებო თარიღად აირჩია 

31 დეკემბერი. საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ადგილობრივი საყოველთაოდ 

მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (YGAAP) შესაბამისად 20X0 წლის 1 

იანვრიდან. 

20X4 წელს, საწარმოს ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება 

მომდევნო წლიდან.  ფინანსური ანგარიშგება 20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის არის ფინანსური ანგარიშგების პირველი პაკეტი, რომელიც წარდგენილია Y 

საწარმოს მიერ მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, და მოიცავს ნათელ და უპირობო 

განცხადებას ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ.  

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს შესადარისი ინფორმაციის მხოლოდ ერთ წელს 

(20X4).  საწარმოს მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღია 20X4 წლის 1-ლი იანვარი. 

YGAAP-ის შესაბამისად, Y საწარმომ აირჩია ზოგიერთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც 

განსხვავდება მსს ფასს სტანდარტით მოთხოვნილი ან დასაშვები სააღრიცხვო პოლიტიკისგან.  

ქვემოთ მოცემული აღნიშნული არსებითი სხვაობების შედეგების ჩამონათვალი. 

(ა) საწარმოს გაყიდვების ოფისის ცვეთა YGAAP-ის შესაბამისად გამოთვლილ იქნა ნარჩენი 

ღირებულების გათვალისწინების გარეშე, რის შედეგადაც, 20X4 წლის 1-ელ იანვარს 

ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება 80ფე-ით ნაკლები იყო, ვიდრე 

იქნებოდა საწარმოს მსს ფასს სტანდარტი რომ გამოეყენებინა.  მოგება 20X4 წლისთვის 

20ფე-ით ნაკლები იყო ვიდრე იქნებოდა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების შემთხვევაში. 

(ბ) არამატერიალური აქტივები, YGAAP-ის შესაბამისად 20X4 წლის 1-ელ იანვარს, მოიცავდა 

150ფე-ს იმ მუხლებისთვის, რომლებიც მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად აღიარდებოდა 

გუდვილში,  რადგან არ აკმაყოფილებდა ცალკე არამატერიალურ აქტივებად აღიარების 

მოთხოვნებს. საწარმოს არ აქვს არჩეული 35.10(ა) პუნქტით განსაზღვრული შეღავათით 

სარგებლობა, რაც საწარმოს უფლებას მისცემდა არ გამოეყენებინა მე-19 განყოფილება წინა 

პერიოდების საწარმოთა გაერთიანებების მიმართ, საიდანაც წარმოიშვა არამატერიალურ 

აქტივები. 20X4 წლის მოგებაზე არ აქვს გავლენა, რადგან არამატერიალური აქტივების 

შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა YGAAP-ის გამოყენებით იგივე იყო, რაც 

გუდვილისთვის მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით. 

(გ) ის ფინანსური აქტივები, რომლებისთვისაც, მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილების - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული საკითხები“ შესაბამისად, მოითხოვება რეალური ღირებულებით 

მოგებაში ან ზარალში ასახვით აღრიცხვა, YGAAP-ის შესაბამისად, ასახული იყო 

თვითღირებულებით. შედეგად, 20X4 წლის 1-ელ იანვარს საბალანსო ღირებულება 420ფე-

ით უფრო ნაკლებია, ვიდრე იქნებოდა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების შემთხვევაში. 

20X4 წელს ასეთი ფინანსური აქტივების რეალური ღირებულების ზრდა შეადგენდა 180ფე-

ს. 

(დ) რადგან მუდმივი და ცვლადი ზედნადები ხარჯები არ იყო ჩათვლილი მარაგების 

თვითღირებულებაში YGAAP-ის შესაბამისად, მარაგების საბალანსო ღირებულება 20X4 

წლის 1-ელ იანვარს 400ფე-ით ნაკლებია, ვიდრე იქნებოდა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენების შემთხვევაში. იგივე მიზეზით გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 20X4 

წლისთვის 47ფე-ით ნაკლებია, ვიდრე იქნებოდა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების 

შემთხვევაში. 
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(ე) ჰეჯირების ურთიერთობა, რომელიც აკმაყოფილებს ჰეჯირების აღრიცხვის მოთხოვნებს 

12.16 პუნქტის თანახმად, და რომელიც ახდენს სავალუტო რისკის ჰეჯირებას კონკრეტულ 

პროგნოზირებულ გაყიდვასთან დაკავშირებით (მაგ. ვალუტის გაცვლის ფორვარდული 

ხელშეკრულება) არსებობს მსს ფასს-ზე გადასვლის თარიღისთვის. YGAAP-ის თანახმად, 

ჰეჯირების ინსტრუმენტი აისახა თვითღირებულებით (ნული).  შესაბამისად, 431ფე 

არარეალიზებული სავალუტო შემოსულობა ჰეჯირების ინსტრუმენტზე არ აისახა 

საკუთარ კაპიტალში. გაყიდვა განხორციელდა 20X4 წლის განმავლობაში და აღნიშნული 

ფინანსური აქტივების რეალური ღირებულება შემცირდა 40ფე-ით 20X4 წლის 

დასაწყისიდან გაყიდვის თარიღამდე პერიოდში. 

(ვ) YGAAP-ის შესაბამისად, საკასო მეთოდი იყო გამოყენებული კონკრეტული საპენსიო 

ვალდებულების აღრიცხვის მიზნით. შესაბამისად, 20X4 წლის 1-ელ იანვარს დაქირავებულ 

პირთა გასამრჯელოს ვალდებულება, 66ფე, არ აისახება საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში და პერიოდის მოგება 20X4 წლისთვის 130ფე-ით მაღალია 

(ე. ი. გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 50ფე-ით დაბალია, კომერციული 

დანახარჯები 30ფე-ით დაბალია, ხოლო ადმინისტრაციული ხარჯები 50ფე-ით დაბალია) 

ვიდრე იქნებოდა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების შემთხვევაში. 

(ზ) 20X4 წლის 1-ელ იანვარს, რესტრუქტურიზაციის ანარიცხი, 250ფე, სათავო ოფისის 

საქმიანობასთან დაკავშირებით, აღიარდა YGAAP-ის შესაბამისად, მაგრამ არ 

აკმაყოფილებს ვალდებულებად აღიარების მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად. 20X4 წელს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღის შემდეგ) 250ფე 

რესტრუქტურიზაციის ანარიცხი აკმაყოფილებდა აღიარების მოთხოვნებს მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად. მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების შესაბამისი პუნქტი 

აღნიშნული ხარჯისთვის არის ადმინისტრაციული ხარჯები. 
 

ქვემოთ წარმოდგენილია ინფორმაცია Y საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან 

20X3 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  (ე. ი. 20X4 წლის 1-ელ იანვარს, მსს ფასს სტანდარტზე 

გადასვლის თარიღისთვის): 
 

 YGAAP 

ფე 

YGAAP 

ფე 

 
 

YGAAP 

ფე 

YGAAP 

ფე 

ძირითადი საშუალებები 8,299   გამოშვებული 

კაპიტალი 

1,500  

გუდვილი 1,220   გაუნაწილებელ

ი მოგება 

5,060  

არამატერიალური აქტივები 208      

ფინანსური აქტივები 3,471   სულ საკუთარი 

კაპიტალი 

 6,560 

მთლიანი გრძელვად. აქტივები  13,198     

       

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 3,710      

მარაგები 2,962      

სხვა მოთხოვნები 333      

ფულ სახს. და ფულ სახსრ. 

ეკვივალ. 

748      

სულ მიმდინარე აქტივები  7,753     

       

       

მთლიანი აქტივები  20,951     

პროცენტიანი სესხები 9,396  

სავაჭრო და სხვა 

ვალდებულებები  

4,124  
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რესტრუქტ. ანარიცხი 250  

სხვა ვალდებულებები 621  

სულ ვალდებულებები  14,391 

   

მთლიან აქტივებს მინუს   

მთლიანი ვალდებულებ.  6,560 
 
 

ქვემოთ წარმოდგენილია ინფორმაცია Y საწარმოს ფინანსური შედეგების ანგარიშგებიდან 

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 
 

 YGAAP 
CU 

ამონაგები 20,910 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (15,283) 

საერთო მოგება 5,627 

მიწოდების დანახარჯები (1,907) 

ადმინისტრაციული ხარჯები (2,842) 

ფინანსური შემოსავალი 1,446 

ფინანსური დანახარჯები (1,902) 

პერიოდის მოგება 422 

ზარალი, რომელიც წარმოიქმნა უცხოური ქვედანაყოფის მონაცემების 

გადაყვანის შედეგად 

(158) 

პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი 264 
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დავალება: 
 
ნაწილი A: მოამზადეთ Y საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად (YGAAP) განსაზღვრული საკუთარი კაპიტალისა და  მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად განსაზღვრული საკუთარი კაპიტალის შეჯერება მსს ფასს 

სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის. 

 

შენიშვნა: საკუთარი კაპიტალის მსგავსი შეჯერება იმ უკანასკნელი საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულების თარიღისთვის, რომელიც წარდგენილი იყო ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის ადრინდელი საფუძვლების შესაბამისად Y საწარმოს მიერ მომზადებულ 

უკანასკნელ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, ასევე იქნება მოთხოვნილი 35.13(ბ)(ii) პუნქტით, 

წინამდებარე მაგალითისთვის 20X4 წლის 31 დეკემბერს. 

 

შენიშვნა: სიმარტივისთვის, წინამდებარე სიტუაციურ მაგალითში არ არის 

გათვალისწინებული მოგების გადასახადის გავლენა. 

 

ნაწილი B: მოამზადეთ Y საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ადრინდელი 

საფუძვლების შესაბამისად (YGAAP) განსაზღვრული მოგებისა, ბოლო პერიოდისთვის, 

რომელიც წარდგენილია Y საწარმოს ბოლო წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში და მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად განსაზღვრული მოგების შეჯერება იგივე პერიოდისთვის (ე. ი. 20X4 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის). 

 

შენიშვნა: სიმარტივისთვის, წინამდებარე სიტუაციურ მაგალითში არ არის 

გათვალისწინებული მოგების გადასახადის გავლენა. 
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მე-2 სიტუაციური მაგალითის პასუხი - ნაწილი A 

 

ქვემოთ მოცემულია საკუთარი კაპიტალის შეჯერება 20X4 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს-ზე 

გადასვლის თარიღი): 

 
საკუთარი კაპიტალის შეჯერება 20X4 წლის 1-ელ იანვარს (მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის თარიღი)  

შენი
შვნა 

 YGAAP 
 
 

 

 

ფე 

 მსს ფასს 
სტანდარტზე 

გადასვლის 
გავლენა   

 
ფე 

 მსს ფასს 
სტანდარტი 

 
 

ფე 

 

        

1 ძირითადი საშუალებები 8,299  80  8,379  

2 გუდვილი 1,220  150  1,370  

2 არამატერიალური აქტივები 208  (150)  58  

3 ფინანსური აქტივები 3,471  420  3,891  

 მთლიანი გრძელვადიანი აქტივები 13,198  500  13,698  

        

 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 3,710  –  3,710  

4 მარაგები 2,962  400  3,362  

5 სხვა მოთხოვნები 333  431  764  

 ფულადი სახს. და ფულადი სახსრ. ეკვივალენტები 748  –  748  

 სულ მიმდინარე აქტივები 7,753  831  8,584  

        
 მთლიანი აქტივები 20,951  1,331  22,282  

        
 პროცენტიანი სესხები 9,396  –  9,396  

 სავაჭრო და სხვა გადასახდელები 4,124  –  4,124  

6 დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები –  66  66  

7 რესტრუქტურიზაციის ანარიცხი 250  (250)  –  

 სხვა ვალდებულებები 621  –  621  

        

 სულ ვალდებულებები 14,391  (184)  14,207  

        
 მთლიანი აქტივებს მინუს მთლ ვალდებულებები 6,560  1,515  8,075  

        
 გამოშვებული კაპიტალი 1,500  –  1,500  

5 ჰეჯირების რეზერვი –  431  431  

9 გაუნაწილებელი მოგება 5,060  1,084  6,144  

        
 სულ საკუთარი კაპიტალი 6,560  1,515  8,075  

        

        
საკუთარი კაპიტალის შეჯერების შენიშვნები 20X4 წლის 1-ელ იანვარს:  

1 ცვეთა YGAAP-ის შესაბამისად არ ითვალისწინებდა აქტივის ნარჩენ ღირებულებას, მაგრამ მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად აქტივის ცვეთად ღირებულებას აკლდება ნარჩენი ღირებულება. ჯამური 

კორექტირებით გაიზარდა ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება 80ფე-ით. 
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2 არამატერიალური აქტივები YGAAP-ის შესაბამისად მოიცავდა 150ფე-ს მუხლებისთვის, რომლებიც 

გადატანილია გუდვილში, რადგან არ აკმაყოფილებს არამატერიალური აქტივების აღიარების მოთხოვნებს მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამისად.   

 

3 მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, ფინანსური აქტივები, ფასდება რეალური ღირებულებით და რეალური 

ღირებულების ცვლილება აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. YGAAP-ის შესაბამისად, აღნიშნული ფინანსური 

აქტივები შეფასებული იყო თვითღირებულებით. შესაბამისად, 20X4 წლის 1-ელ იანვარს საბალანსო 

ღირებულება 420ფე-ით ნაკლებია ვიდრე იქნებოდა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების შემთხვევაში. 

 

4 მარაგები მოიცავს მუდმივ და ცვლად ზედნადებ ხარჯებს 400ფე-ს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მაგრამ 

აღნიშნული ზედნადები ამოღებულ იქნა YGAAP-ის შესაბამისად. 

 

5 არარეალიზებული შემოსულობა, 431ფე, ვალუტის გაცვლის ფორვარდული ხელშეკრულებებზე, აღიარდება მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მაგრამ არ იყო აღიარებული YGAAP-ის შესაბამისად. მიღებული შემოსულობა - 

431ფე ჩათვლილია ჰეჯირების რეზერვში, რადგან ხელშეკრულებები ახდენს პროგნოზირებული გაყიდვების 

ჰეჯირებას. 

 

6 საპენსიო ვალდებულება 66ფე აღიარდება მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მაგრამ არ იყო აღიარებული 

YGAAP-ის შესაბამისად, რომელიც იყენებდა საკასო მეთოდს. 

 

7 რესტრუქტურიზაციის ანარიცხი, 250ფე, სათავო ოფისის საქმიანობასთან დაკავშირებით აღიარდა YGAAP-ის 

შესაბამისად, მაგრამ არ აკმაყოფილებს ვალდებულებად აღიარების მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად. 

9 ქვემოთ მოცემულია გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებები:  

     ფე    

 ცვეთა (შენიშვნა 1)   80    

 ფინანსური აქტივები (შენიშვნა 3)    420    

 ზედნადები ხარჯი (შენიშვნა 4)   400    

 საპენსიო ვალდებულება (შენიშვნა 6)   (66)    

 რესტრუქტურიზაციის ანარიცხი (შენიშვნა 7)   250    

 გაუნაწილებელი მოგების მთლიანი კორექტირება   1,084    
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მე-2 სიტუაციური მაგალითის პასუხი - ნაწილი B 

 

ქვემოთ მოცემულია მოგების შეჯერება 20X4 წლისთვის: 
 

20X4 წლის მოგების შეჯერება  

შენიშვ

ნა 

 YGAAP 
 
 

 

 

ფე 

 მსს ფასს 
სტანდარტზე 

გადასვლის 
გავლენა   

ფე 

 მსს ფასს 
სტანდარ

ტი 
 

ფე 
 

 

1 ამონაგები 20,910  391  21,301  

2, 3 გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (15,283)  (97) (a) (15,380)  

 საერთო მოგება 5,627  294  5,921  

2, 4 მიწოდების დანახარჯები (1,907)  (10) (b) (1,917)  

2, 5 ადმინისტრაციული ხარჯები (2,842)  (300) (c) 

(c) 

(3,142)  

6 სხვა შემოსავალი –  180  180  

 ფინანსური შემოსავალი 1,446  –  1,446  

 ფინანსური დანახარჯები (1,902)  –  (1,902)  

        

 პერიოდის მოგება 422  164  586  

        20X4 წლის მოგების შეჯერების განმარტებითი შენიშვნები:  

1 რეალური ღირებულება ვალუტის გაცვლის ფორვარდული ხელშეკრულებებისა, რომლებიც 

პროგნოზირებული გარიგებების ეფექტურ ჰეჯირებას წარმოადგენს, შემცირდა 40ფე-ით 20X4 

წლის განმავლობაში. მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით, აღნიშნული თანხა აღიარდება სხვა 

სრულ შემოსავალში. ჰეჯირების შემოსულობა, რომელიც აღიარებული იყო სხვა სრულ 

შემოსავალში გაყიდვის დროს, (391ფე) რეკლასიფიცირებულია მოგებაში ან ზარალში მსს ფასს 

სტანდარტის მე-12 განყოფილების შესაბამისად.  
 

2 საპენსიო ვალდებულება აღიარებულია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მაგრამ არ იყო 

აღიარებული YGAAP-ის შესაბამისად. საპენსიო ვალდებულება გაიზარდა 130ფე-ით 20X4 წლის 

განმავლობაში, რამაც გამოიწვია გაყიდული საქონლის თვითღირებულების (50ფე), კომერციული 

დანახარჯებისა (30ფე) და ადმინისტრაციული ხარჯების (50ფე) ზრდა. 
 

3 გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 47ფე-ით მაღალია მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, 

რადგან მარაგები მოიცავს მუდმივ და ცვლად ზედნადებ ხარჯებს მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად, მაგრამ არა YGAAP-ის შესაბამისად. 
 

4 ძირითადი საშუალებების ცვეთა შემცირდა 20ფე-ით 20X4 წლის განმავლობაში, რადგან YGAAP-გან 

განსხვავებით, მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, შენობის ცვეთა  ითვალისწინებს შენობის ნარჩენ 

ღირებულებას. 
 

5 რესტრუქტურიზაციის ანარიცხი 250ფე აღიარებული იყო YGAAP-ის შესაბამისად 20X4 წლის 1-ელ 

იანვარს, მაგრამ არ დააკმაყოფილა აღიარების მოთხოვნები მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად 

20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებულ წლამდე. ამით იზრდება ადმინისტრაციული ხარჯები 

20X4 წლისთვის მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 
 

6 ფინანსური აქტივების რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით შეფასებით 

გაიზარდა ღირებულება 180ფე-ით 20X4 წლის განმავლობაში. ისინი ასახული იყო 

თვითღირებულებით YGAAP-ის შესაბამისად. რეალური ღირებულების ცვლილებები ასახულია 

„სხვა შემოსავალში“. 
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ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს წინამდებარე სიტუაციური 

მაგალითის პასუხს: 

(ა)  97ფე = 50ფე საპენსიო ვალდებულების ზრდა (იხ. შენიშვნა 2) + 47ფე ზედნადები ხარჯი (იხ. შენიშვნა 

3).   

(ბ) 10ფე = 30ფე საპენსიო ხარჯის ზრდა (იხ. შენიშვნა 2) მინუს 20ფე ცვეთის შემცირება (იხ. შენიშვნა 4). 

(გ) 300ფე = 50ფე საპენსიო ვალდებულების ზრდა  (იხ. შენიშვნა 2) + 250ფე რესტრუქტურიზაციის 

ანარიცხი (იხ. შენიშვნა 5). 

 


