
ფასს-ის სიახლეები

ფასს 3, ფასს 16 COVID-19 ცვლილებები;

არსებითობის განმარტების ცვლილებები-
კონცეპტუალური ჩარჩო.

მომხსენებელი:   სალომე სანებლიძე
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Agenda

IFRS Updates

► ცვლილებები არსებითობის განმარტებაში

► ფასს 16

► COVID-19-ით გამოწვეული ცვლილებები

► ფასს 3

► ცვლილება საწარმოს განმარტებაში

► ცვლილებები კონცეპტუალური ჩარჩოს მითითებით
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ცვლილება არსებითობის განმარტებაში

► 2018 წლის ოქტომბერში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტების საბჭომ გამოსცა არსებითობის ცნების განმარტება.

► ცვლილები შევიდა ბასს 1-სა და ბასს 8-ში და შედეგად დაიხვეწა
არსებითობის განმარტება. ამავდროულად ცვლილება შევიდა სხვა
შესაბამის სტანდარტებისა და პუბლიკაციებში გამოყენებულ
განმარტებებში. 

IFRS Updates
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ცვლილება არსებითობის განმარტებაში

ძველი განმარტება:

► ინფორმაცია არსებითია, თუ მისი გამოტოვება ან დამახინჯება გავლენას
მოახდენს მომხმარებლების გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც იღებენ
კონკრეტული ანგარიშვალდებული საწარმოს ფინანსური ინფორმაციის
საფუძველზე.

ახალი განმარტება:

► ინფორმაცია არსებითია, თუ გონივრულ ფარგლებში შეიძლება
მოსალოდნელი იყოს, რომ მისი გამოტოვება, არასწორად ან ბუნდოვნად
წარდგენა გავლენას მოახდენს გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც საერთო
დანიშნულების ფინანსური ანგარიშების ძირითადი მომხმარებლები
იღებენ იმ ანგარიშების საფუძველზე, რომლებიც შეიცავს ფინანსურ
ინფორმაციას კონკრეტული ანგარიშვალდებული საწარმოს შესახებ.

IFRS Updates
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ცვლილება არსებითობის განმარტებაში -
ცვლილების მიზეზები

► ფრაზა “გავლენას მოახდენს მომხმარებლების გადაწყვეტილებებზე” -

შესაძლოა ისე იყოს გაგებული, რომ განმარტება მოითხოვს ფინანსურ
ანგარიშგებაში ზედმეტად ბევრი ინფორმაციის წარმოდგენას, რადგან
ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციამ შესაძლოა მოახდინოს გავლენა
მომხმარებლების გადაწყვეტილებაზე. 

► ძველი განმარტების ტერმინები „ელემენტების გამოტოვება“ და
„დაშვებული უზუსტობები“ ფოკუსირებულია მხოლოდ იმ
ინფორმაციაზე რაც არ უნდა გამოვტოვოთ (არსებით ინფორმაციაზე). 

► ძველ განმარტებაში მითითება კეთდება მომხმარებლებზე, მათი
დამახასიათებლების აღწერის გარეშე და იძლევა ამ ტერმინის ფართოდ
ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას.

► სხვაობები კონცეპტუალურ ჩარჩოს, ბასს 1-სა და ბასს 8-ს შორის.

IFRS Updates



Page 6

ცვლილება არსებითობის განმარტებაში -
როგორ მოგვარდა არსებული პრობლემები

► ტერმინი „გავლენას ახდენს“  ჩაანაცვლა ტერმინმა: „გონივრულ
ფარგლებში შეიძლება მოსალოდნელი იყოს გავლენას მოახდენს“.

► ინფორმაციის „გამოტოვებასთან“ და „არასწორად წარდგენასთან“ ერთად
დამატებულია და დეტალურად განმარტებულია ტერმინი „ბუნდოვნად
წარდგენა“.

► დაზუსტებულია, რომ მომხმარებლების მახასიათებლები: „საერთო
დანიშნულების ფინ. ანგარიშგების ძირითადი მომხმარებლები, რომლებიც
იღებენ გადაწყვეტილებებს იმ ანგარიშების საფუძველზე რომლებიც
შეიცავს ფინანსურ ინფორმაციას კონკრეტული ანგარიშვალდებული
საწარმოს შესახებ“.

► სხვა სტანდარტები და პუბლიკაციები მოყვანილია ახალ განმარტებასთან
თანხვედრაში. 

IFRS Updates
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ცვლილება არსებითობის განმარტებაში
ძალაში შესვლის თარიღი

► ბასს 1 ის და ბასს 8-ში შეტანილი ცვლილება ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 

იანვრიდან და გამოიყენება პერსპექტიულად;

► ნებადართულია ამ ცვლილებების ვადამდელი გამოყენება. 

IFRS Updates
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Agenda

IFRS Updates

► ცვლილებები არსებითობის განმარტებაში

► ფასს 16

► COVID-19-ით გამოწვეული ცვლილებები

► ფასს 3

► ცვლილება საწარმოს განმარტებაში

► ცვლილებები კონცეპტუალური ჩარჩოს მითითებით
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ფასს 16
მოკლე მიმოხილვა

IFRS Updates

უმეტეს შემთხვევაში იჯარის ბალანსზე აღრიცხვის
მოდელი

ბალანსი
აქტივი=საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლება
ვალდებულება= საიჯარო გადასახადების გადახდის
ვალდებულება
მოგება/ზარალი:

იჯარის ხარჯები=ცვეთა + საპროცენტო ხარჯები
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ფასს 16 ცვლილება
რა უნდა ვიცოდეთ

► Covid-19-ის პანდემიამ გამოიწვია რიგი გამქირავებლის მხრიდან
მოიჯარეებისთვის ქირაზე შეღავათების დაწესება/ საიჯარო ქირის
დათმობა.

► 2020 წლის მაისში IASB-მ გამოსცა Covid-19-თან დაკავშირებული ქირის
დათმობები- ცვლილებები ფასს 16-ში, რომელიც ითვალისწინებს
პრაქტიკულ შემსუბუქებას და უფლებას აძლევს მოიჯარეს, არ შეაფასოს
Covid-19-თან დაკავშირებული ქირის დათმობა არის თუ არა იჯარის
მოდიფიკაცია

► 2021 წლის მარტში , საბჭომ გამოსცა Covid-19-თან დაკავშირებული ქირის
დათმობები 2021 წლის 30 ივნისის შემდგომ, რათა გაეხანგრძლივებინა
შემსუბუქება კიდევ ერთი წლით.

IFRS Updates
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ფასს 16 ცვლილება
იჯარის მოდიფიკაცია

იჯარის მოქმედების სფეროს, ან საიჯარო ანაზღაურების ცვლილება, 
რომელიც გათვალისწინებული არ იყო იჯარის თავდაპირველ პირობებში. 

1. იჯარის მოქმედების სფეროს ცვლილება;

2. ცვლილება საიჯარო ანაზღაურებაში;

3. იჯარის თავდაპირველ პირობებში გათვალისწინებული ცვლილება.

IFRS Updates
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ფასს 16 ცვლილება
იჯარის მოდიფიკაცია

1. იჯარის მოქმედების სფეროს ცვლილება
საიჯარო გადახდების გადავადება, საიჯარო გადახდებისაგან დროებით
გათავისუფლება, ან გადასახადის შემცირებას არის ცვლილება საიჯარო
ანაზღაურებაში და იზოლირებულად არ განიხილება იჯარის მოქმედების
სფეროს ცვლილებად.

2. ცვლილება საიჯარო ანაზღაურებაში
იმის შესაფასებლად, შეიცვალა თუ არა საიჯარო ანაზღაურება, სამეურნეო
სუბიექტმა უნდა განიხილოს საიჯარო გადასახადების ცვლილებით

გამოწვეული მთლიანი ეფექტი. 

3. იჯარის თავდაპირველ პირობებში გათვალისწინებული ცვლილება

► ცვლილება იჯარის პირობებში, რომელიც არ იყო თავდაპირველი
პირობების ნაწილი უნდა აღირიცხოს როგორ იჯარის მოდიფიკაცია. 

► თუ ცვლილება ექცევა თავდაპირველად გათვალისწინებულ ცვლილებში, 

ასეთი ცვლილება არ განიხილება იჯარის მოდიფიკაციად (მაგ. ფორს-

მაჟორის მუხლი).

IFRS Updates
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ფასს 16 ცვლილება
იჯარის მოდიფიკაცია- მაგალითი #1

ცვლილება საიჯარო ანაზღაურებაში

► რესტორან A-ს იჯარით აქვს აღებული სივრცე გამქირავებელი B-სგან. 

► იჯარის გადახდები ფიქსირებულია და არის 100 ლარი ყოველთვიურად. 

► იჯარის არაგაუქმებადი პერიოდი მთავრდება 2020 წლის 28 თებერვალს. 

► სიმარტივისთვის: რომ დისკონტირების განაკვეთი არის 0% და აქტივის გამოყენების
უფლება არ ცვდება.

► იჯარის დაწყების თარიღია 2020 წლის 30 ივნისი და ამ თარიღისათვის დარჩენილ
20 თვეზე გადასახდელი არის 2,000 ლარი. 

2020 წლის 1 ივლისს მეიჯარე B თანხმდება 3 თვის იჯარის გადავადებას (ივლისი, 

აგვისტო, სექტემბერი) 2021 წლის 1 იანვრისთვის.

ანალიზი:

ცვლილება უკავშირდება საიჯარო ანაზღაურების ცვლილებას, თუმცა რადგან არ
უქმდება იჯარის გადასახდელები და უბრალოდ გადავადდება, შეგვიძლია დასკვნა
გავაკეთოთ, რომ მნიშვნელოვნად/არსებითად არ შეცვლილა მთლიანი საიჯარო
ანაზღაურება. 

შესაბამისად ცვლილება არ წარმოადგენს იჯარის მოდიფიკაციას

IFRS Updates
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ფასს 16 ცვლილება
იჯარის მოდიფიკაცია- მაგალითი #2

ქირის დათმობა, რომელიც ცვლის საიჯარო ანაზღაურებას - მაგალითი:

► მაგალითში #1 მოცემული პირობები იგივეა

► ნაცვლად, საიჯარო გადახდების გადავადებისა 2020 წლის 1 ივლისს რესტორანმა
და გამქირავებელმა შეიტანეს კონტრაქტში ცვლილებები და საიჯარო გადასახადი
შეამცირეს ყოველთვიურად 25 ლარით, ასევე შემოიტანეს ცვლადი გადასახადი, 3% 

რესტორნის ყოველთვიური შემოსავლიდან.

ანალიზი:

აღნიშნული ცვლილების შედეგად კონტრაქტში თავდაპირველად დაფიქსირებული
ფიქსირებული გადახდები ჩაანაცვლა ფიქსირებული და ცვლადი გადასახადების
კომბინაციამ, რაც არ ყოფილა თავდაპირველი კონტრაქტის პირობებით
გათვალისწინებული, შესაბამისად ეს ცვლილება განხილული იქნება როგორც იჯარის
მოდიფიკაცია.

IFRS Updates
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ფასს 16 ცვლილება
იჯარის მოდიფიკაცია

სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებები იჯარის მოდიფიკაციის შესაფასებლად:

► კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შეფასება

► საიჯარო დათმობები, რომელიც გამოწვეულია საკანონმდებლო
ცვლილებებით

► შემდგომ მოვლენებში გათვალისწინება
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - რა შეიცვალა

თუ კოვიდ-19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობა
აკმაყოფილებს ფასს-16 ის ცვლილებებში მოცემულ პირობებს, 

მოიჯარეს შეუძლია აირჩიოს გამარტივებული მიდგომა, არ შეაფასოს
საიჯარო ქირის დათმობა როგორც იჯარის მოდიფიკაცია და

შესაბამისად აღრიცხოს ისე, თითქოს ის არ აკმაყოფილებდეს იჯარის
მოდიფიკაციის კრიტერიუმებს. მიუხედავად იმისა, მსგავსი

ცვლილება აღნიშნულ ცვლილებამდე როგორ იქნებოდა განხილული
სტანდარტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - გამარტივებული მიდგომის გამოყენების
პირობებში

სტანდარტის მიხედვით მითითებული გამარტივებული მიდგომა გამოიყენება მხოლოდ
საიჯარო ქირის იმგვარ დათმობასთან მიმართებით, რომლებიც წარმოიშობა კოვიდ-19-

ის პანდემიის პირდაპირი შედეგის სახით და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
დაკმაყოფილებული იქნება ყველა შემდეგი პირობა:

► საიჯარო გადახდების ცვლილება იწვევს იჯარის ანაზღაურების ოდენობის
ცვლილებას/გადახედვას, მაგრამ იჯარის ანაზღაურების შესწორებული ოდენობა
ძირითადად იგივეა ან ნაკლებია იჯარის ანაზღაურების იმ ოდენობაზე, როგორიც
იყო უშუალოდ საიჯარო გადახდების ცვლილების წარმოშობამდე; 

► საიჯარო გადახდების შემცირება ეხება მხოლოდ ისეთ გადახდებს, რომლებიც
თავდაპირველი ხელშეკრულების თანახმად გადახდას ექვემდებარებოდა
არაუგვიანეს 2021 წლის 30 ივნისისა

► იჯარის ვადებსა და პირობებში არ შესულა სხვა არსებითი ცვლილებები.
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა

კოვიდ-19 ის შედეგად წარმოშობილი საიჯარო დათმობის აღრიცხვა, რომელიც არ
წარმოადგენს იჯარის მოდიფიკაციას. (მოიჯარე იყენებს ცვლილების შედეგად
აღრიცხვის შემსუბუქებას)

► ფასს 16-ის 2020 წლის ცვლილება არ გვთავაზობს დეტალურ ინსტრუქციას თუ
როგორ უნდა აღირიცხოს საიჯარო ქირის დათმობა იმ შემთხვევაში როცა მოიჯარე
იყენებს შემსუბუქებას.

► აღრიცხვა ისე უნდა განხორციელდეს ისე, როგორც ცვლილების არარსებობის
შემთხვევაში მოხდებოდა თუ არ გვექნებოდა იჯარის მოდიფიკაცია.

შესაბამისად, შესაძლებელია გამოვიყენოთ შემდეგი სამი მიდგომიდან ერთ-ერთი:

1. საიჯარო გადახდების პატიების ან გადავადების შემთხვევის უარყოფითი ცვლადი

გადახდების სახით აღრიცხვა (კორექტირება მოგება/ზარალზე).
2. საიჯარო გადახდების პატიების ან გადავადების შემთხვევის ისე აღრიცხვა როგორც

არსებული პირობითობის/გაურკვევლობის გადაწყვეტა, რომელიც აფიქსირებს
მანამდე არსებულ გადახდებს (კორექტირება აქტივის გამოყენების უფლებაზე).

3. საიჯარო გადახდების გადავადების აღრიცხვა, ისე თითქოს იჯარა უცვლელია
(ახალი საიჯარო ვალდებულების აღრიცხვა, რომელსაც არ ერიცხება პროცენტი).
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - მაგალითი # 3

► რესტორანი Y ქირაობს ფართს სავაჭრო ცენტრში, გამქირავებელი Z-სგან.

► ფიქსირებული საიჯარო გადახდებია 600 ლარი წელიწადში 2-ჯერ.

► იჯარის არაგაუქმებადი პერიოდი იწყება 2020 წლის 1 იანვარს და მთავრდება 2021 

წლის 30 ივნისს

► დისკონტირების განაკვეთია 5%.

► კოვიდ-19 ის პანდემიის შედეგად 2020 წლის 1 ივლისს გამქირავებელი თანხმდება
2020 წლის 31 დეკემბერს გადასახდელი იჯარის გადავადებაზე 2021 წლის 30 

ივნისისათვის.

► სხვა ცვლილებები არ არის იჯარის პირობებში.

ანალიზი:

რესტორანი Y აფასებს აკმაყოფილებს თუ არა საიჯარო ქირის გადავადება ფასს 16-ის
ცვლილებებში გათვალისწინებული პრაქტიკული შემსუბუქების პირობებს:

1. საიჯარო ქირის დათმობა პირდაპირი შედეგია კოვიდ-19 ის პანდემიის;

2. არსებითი ცვლილებები საიჯარო გადახდებში არ ყოფილა

3. საიჯარო გადახდების შემცირებას გავლენა აქვს იმ გადახდებზე, რომლებიც
გადასახდელია 2021 წლის 30 ივნისამდე პერიოდზე.

4. შესაბამისად, დასკვნა არის ის რომ ფასს 16-ის 46ბ პარაგრაფის ცვლილებები
დაკმაყოფილებულია.
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - მაგალითი # 3

აღრიცხვის მიდგომა 1:

რესტორანი შეწყვეტს იჯარის გარკვეული ნაწილის აღიარებას, გადავადებული
გადასახადების დისკონტირებული ეფექტით, ისე რომ დისკონტირების განაკვეთს არ
შეცვლის და კორექტირებას ასახავს მოგება/ზარალში.

აღრიცხვის მიდგომა 2:

გაანგარიშება იქნება ზუსტად იგივე რაც 1-ლი მიდგომის შემთხვევაში, თუმცა
მოგება/ზარალის კორექტირების ნაცვლადდაკორექტირდება აქტივის გამოყენების
უფლება

აღრიცხვის მიდგომა 3:

რესტორანი გააგრძელებს იჯარის ვალდებულებისა და აქტივის გამოყენების უფლების
აღრიცხვას არსებული პირობებით. საიჯარო გადასახადი რომლის ვადაც დგება 2020 

წლის 31 დეკემბერს დარჩება ბალანსზე მანამ სანამ არ დაიფარება იჯარის ვადის
ბოლოს, 2021 წლის 30 ივნისს, მაგრამ ამ თანხას არ დაერიცხება პროცენტი
გადავადებულ პერიოდზე. აქედან გამომდინარე, საპროცენტო ხარჯი 6 თვის
პერიოდისთვის 2021 წლის 30 ივნისამდე დარჩება იგივე რაც იყო თავდაპირველი
ამორტიზაციის ცხრილით.
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა

იჯარის მოდიფიკაციის აღრიცხვა :

► ისეთი მოდიფიკაციის შემთხვევებში, რომელიც არ აღირიცხება როგორ
განცალკევებული იჯარა:

► მოიჯარემ უნდა გადაანაწილოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ანაზღაურება საიჯარო და არასაიჯარო კომპონენტებზე (სადაც შესაფერისია)

► განსაზღვროს მოდიფიცირებული იჯარის ვადა

► გადაიანგარიშოს საიჯარო ვალდებულება გადასინჯული საიჯარო გადახდების
დისკონტირებით გადასინჯული დისკონტირების განაკვეთის საფუძველზე. 
გადასინჯულდისკონტირების განაკვეთად უნდა მიიჩნიოს იჯარაში
ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი იჯარის დარჩენილი ვადისთვის, თუ ამ
განაკვეთის განსაზღვრა ადვილად არის შესაძლებელი, ან მოიჯარის ზღვრული
სასესხო განაკვეთი მოდიფიკაციის ძალაში შესვლის თარიღისთვის, თუ
შეუძლებელია იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთის ადვილად
განსაზღვრა.
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა

იჯარის მოდიფიკაციის აღრიცხვა :

► ისეთი მოდიფიკაციის შემთხვევაში, რომლის შედეგად მცირდება იჯარის
მოქმედების სფერო (მაგ. ცვლილება, რომელიც ამცირებს იჯარით აღებულ ფართს) 

მოიჯარე გადაიანგარიშებს საიჯარო ვალდებულებას და შეამცირებს აქტივის
გამოყენების უფლებას რათა ასახოს იჯარის ნაწილობრივი ან მთლიანი შეწყვეტა
(50% იანი შემცირება იჯარით აღებულ ფართში, გამოიწვევს 50% იან შემცირებას
აქტივის გამოყენების უფლებაში). ნებისმიერი ცვლილება ამ ორ კორექტირებას
შორის აღიარდება მოგება/ზარალში მოდიფიკაციის ძალაში შესვლის თარიღში.

► ყველა სხვა ტიპის მოდიფიკაციის შემთხვევაში მოიჯარე საიჯარო ვალდებულების

გადაანგარიშებული თანხით აკორექტირებს აქტივის გამოყენების უფლებას, 

მოგება/ზარალში ცვლილებების გარეშე.
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - მაგალითი #4

► მოიჯარე აფორმებს 10 წლიან ხელშეკრულებას 5,000 კვ.მ საოფისე ფართზე. 

► იჯარის გადახდები ფიქსირებულია და არის 100,000 ლარი ყოველი წლის ბოლოს. 

► დისკონტირების განაკვეთი 6% 

► მე-7 წლის დასაწყისში მხარეები ცვლიან თავდაპირველ პირობებს და
ახანგრძლივებენ იჯარას 4 წლით.

► ყოველწლიური გადახდები უცვლელია.

► მე-7 წლის დასაწყისში მოიჯარის ზღვრული საპროცენტო განაკვეთია 7%.

ანალიზი:

ცვლილება უკავშირდება, როგორც საიჯარო ანაზღაურების ცვლილებას, ასევე იჯარის
მოქმედების სფეროს ცვლილებას, რადგან იჯარა გახანგრძლივდა. 
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - მაგალითი #5

► მოიჯარე აფორმებს 10 წლიან ხელშეკრულებას 5,000 კვ.მ საოფისე ფართზე. 

► იჯარის გადახდები ფიქსირებულია და არის 50,000 ლარი ყოველი წლის ბოლოს. 

► დისკონტირების განაკვეთი 6% 

► მე-6 წლის დასაწყისში მხარეები ცვლიან თავდაპირველ პირობებს და ამცირებენ
ფართს 2,500 კვ.მ-დე

► ყოველწლიური გადახდები მცირდება 30,000 ლარამდე.

► მე-6 წლის დასაწყისში მოიჯარის ზღვრული საპროცენტო განაკვეთია 5%.

ანალიზი:

ცვლილება უკავშირდება, როგორც საიჯარო ანაზღაურების ცვლილებას, ასევე იჯარის
მოქმედების სფეროს ცვლილებას, კერძოდ მოქმედების სფერო შემცირდა, რადგან
შემცირდა იჯარით აღებული ფართის რაოდენობა. ასეთ დროს აქტივის გამოყენების
უფლებაში აისახება ცვლილება იჯარის ნაწილობრივი გაუქმებიდან გამომდინარე და
ცვლილება გადაანგარიშებულ საიჯარო ვალდებულებასა და შემცირებულ გამოყენების
უფლებას შორის აღიარდება მოგება/ზარალში.
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - მაგალითი #6

კოვიდ-19 ის საიჯარო დათმობის აღრიცხვა, რომელიც იჯარის მოდიფიკაციაა (მოიჯარე
არ იყენებს ცვლილებას)

► რესტორან A-ს იჯარით აქვს აღებული სივრცე გამქირავებელი B-სგან. 

► იჯარის გადახდები ფიქსირებულია და არის 100 ლარი ყოველთვიურად. 

► იჯარის არაგაუქმებადი პერიოდი მთავრდება 2020 წლის 28 თებერვალს. 

► დისკონტირების განაკვეთი არის 5%.

► 2020 წლის 1 ივლისის მეიჯარე პატიობს მოიჯარეს 3 თვის გადასახადს (ივლისი, 

აგვისტო, სექტემბერი 2020), თუმცა იგივე გადასახადებით, 3 თვით ახანგრძლივებენ
იჯარის ვადას 2022 წლის 31 მაისამდე.

ანალიზი:

მთლიან საიჯარო ანაზღაურებაში არსებითი ცვლილება არ არის, თუმცა შეცვლილია
იჯარის მოქმედების სფერო, რადგან იჯარის ვადა გახანგრძლივდა (და ეს ცვლილება არ
იყო თავდაპირველი პირობების ნაწილი).

შესაბამისად ცვლილება წარმოადგენს იჯარის მოდიფიკაციას

IFRS Updates
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - მაგალითი #7

კოვიდ-19 ის საიჯარო დათმობის აღრიცხვა, რომელიც იჯარის მოდიფიკაციაა (მოიჯარე
არ იყენებს ცვლილებას)

► იგივე პირობები გვაქვს რაც მაგალით N6-შია

► 2020 წლის 1 ივლისის მეიჯარე უუქმებს მოიჯარეს 3 თვის გადასახადს (ივლისი, 

აგვისტო, სექტემბერი 2020).

ანალიზი:

ამ შემთხვევაში გვაქვს საიჯარო ანაზღაურებაში ცვლილება, რაც არ ყოფილა
თავდაპირველ პირობებში გათვალისწინებული შესაბამისად კმაყოფილდება იჯარის
მოდიფიკაციის არსებობის პირობები
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ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - ახსნა განმარტებითი შენიშვნები

► თუ მოიჯარე იყენებს პრაქტიკულ შემსუბუქებას ყველა არსებული საიჯარო ქირის
დათმობისთვის, ამის შესახებ ის ამჟღავნებს ინფორმაციას ფინანსურ ანგარიშგებაში;

► თუ მოიჯარე არ იყენებს პრაქტიკულ შემსუბუქებას ყველა არსებული საიჯარო
ქირის დათმობისთვის, ის ამჟღავნებს ინფორმაციას იმ კონტრაქტების ბუნების
შესახებ, სადაც მან გამოიყენა პრაქტიკული შემსუბუქება;

► დამატებით, მოიჯარემ უნდა გაამჟღავნოს მოგება ზარალში აღიარებული ის
თანხები, რომლებიც გამოწვეულია პრაქტიკული შემსუბუქების გამოყენებამ; 

► უნდა გამჟღავნდეს ინფორმაცია დათმობით გამოწვეული ფულადი სახსრების
მოძრაობის ეფექტზე, მიუხედავად იმისა მოიჯარე იყენებს თუ არა პრაქტიკულ
შემსუბუქებას.

IFRS Updates



Page 28

ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - ძალაში შესვლის თარიღი და სტანდარტზე
გადასვლა

► მოიჯარეებმა უნდა გამოიყენონ პრაქტიკული შემსუბუქება რეტროსპექტულად, 

თავდაპირველად გამოყენებისას გამოთვლილი კუმულაციური ეფექტით, 

გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშის საწყისი ნაშთის კორექტირებით, იმ პერიოდის
დასაწყისში, როცა მოიჯარე პირველად იყენებს ცვლილებას.

► ცვლილების გამოყენების დაწყება შესაძლებელია 2020 წლის 1 ივნისის შემდგომ
საანგარიშგებო პერიოდებისთვის.

► ვადამდელი გამოყენება დაშვებელია, იმის გათვალისწინებით, თუ ფინანსური
ანგარიშგებები არ არის ნებადართული გამოსაცემად 2020 წლის 28 მაისისთვის.

IFRS Updates



Page 29

ფასს 16 ცვლილება
მოიჯარის აღრიცხვა - 2021 წლის ცვლილება

► 2021 წლის ცვლილების შედეგად პრაქტიკული შემსუბუქება მოიჯარეებისთვის
გახანგრძლივდა 2020 წლის 30 ივნისამდე.

► 2021 წლის ცვლილების გამოყენება შესაძლებელია 2020 წლის 1 ივნისის შემდგომ
საანგარიშგებო პერიოდებისთვის.

► ნაადრევი გამოყენება დაშვებელია, იმის გათვალისწინებით, თუ ფინანსური
ანგარიშგებები არ არის ავტორიზებული გამოსაცემად 2021 წლის 31 მარტისთვის.

► კორექტირება ზუსტად ისე აღიარდება როგორც 2020 წლის ცვლილების
შემთხვევაში. მაგ. მოიჯარე, რომლის საანგარიშგებო პერიოდი მთავრდება 2020 

წლის 31 დეკემბერს, 2021 წელს ცვლილება უნდა გამოიყენოს რეტროსპექტულად, 

რაც გულისხმობს რომ კუმულაციური ეფექტი აღიარდება 2021 წლის 1 იანვარს, 

2020 წელს წარმოშობილი იმ დათმობებისთვის, რომელიც დასაშვები გახდა 2021 

ცვლილების შედეგად. 

► მოიჯარეს მოეთხოვება პრაქტიკული შემსუბუქება გამოიყენოს თანმიმდევრულად, 

მსგავსი მახასიათებლების კონტრაქტებისათვის მსგავს გარემოებებში.

► შესაბამისად, ისინი ვინც უკვე გამოიყენეს 2020 წლის შემსუბუქება, 2021 წლის
ცვლილებად მსგავსად უნდა გამოიყენონ იგივე ტიპის კონტრაქტებისათვის.
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ფასს 16 ცვლილება
მეიჯარის აღრიცხვა

► ფასს 16-ში შესული ცვლილებები საიჯარო ქირის დათმობის აღრიცხვისას
პრაქტიკული შემსუბუქების შესახებ არ ეხება მეიჯარეებს;

► იჯარის მოდიფიკაციის განმარტება მეიჯარეებისთვის და მოიჯარეებისთვის
ერთნაირია;

► მეიჯარეები იჯარის მოდიფიკაციას აღრიცხავენ იჯარის კლასიფიკაციიდან
გამომდინარე სტანდარტში არსებული მოთხოვნების შესაბამისად;

► მეიჯარეებმა უნდა შეაფასონ პანდემიიდან გამომდინარე შესაძლო სირთულეები
საიჯარო ქირის ამოღებასთან დაკავშირებითდა სადაც შესაფერისია აღიარონ
საიჯარო მოთხოვნის გაუფასურება თავიანთი სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად.
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Agenda

IFRS Updates

► ცვლილებები არსებითობის განმარტებაში

► ფასს 16

► COVID-19-ით გამოწვეული ცვლილებები

► ფასს 3

► ცვლილება საწარმოს განმარტებაში

► ცვლილებები კონცეპტუალური ჩარჩოს მითითებით
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ფასს 3 - საწარმოთა გაერთიანება
მიმოხილვა

► სტანდარტი ადგენს პრინციპებსა და მოთხოვნებს იმის შესახებ, როგორ
უნდა აღრიცხოს საწარმოთა გაერთიანება მყიდველმა საწარმომ;

► აქტივის ან აქტივების ჯგუფის შეძენა არ ხვდება ფასს 3-ის მოქმედების
სფეროში;

► საწარმოსა და აქტივების ჯგუფს შორის განსხვავება მნიშვნელოვანია, 
რადგან სააღრიცხვო მიდგომები განსხვავებულია. შემძენი გუდვილს
აღიარებს მხოლოდ საწარმოთა გაერთიანების დროს.

► შესაბამისად, სწორი სააღრიცხვო მიდგომის შესარჩევად მნიშვნელოვანია
თავიდანვე სწორად განისაზღვროს სამეურნეო სუბიექტი იძენს საწარმოს
თუ აქტივს/აქტივების ჯგუფს.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში

ძველი განმარტება: საქმიანობებისა და აქტივების
ურთიერთდაკავშირებული კომპლექსი, რომლის ფუნქციონირება და მართვა
ხდება იმ მიზნით, რომ უშუალოდ ინვესტორებმა ან სხვა მესაკუთრეებმა, 

წევრებმა ან მონაწილეებმა მიიღონ შემოსავლები დივიდენდების, 

დანახარჯების შემცირების ან სხვა სახის ეკონომიკური სარგებლის
სახით.

ახალი განმარტება: საქმიანობებისა და აქტივების ინტეგრირებული
კომპლექსი, რომელთა განხორციელება და მართვა შესაძლებელია
მომხმარებლებისთვის საქონლის ან მომსახურების მისაწოდებლად, 

საინვესტიციო შემოსავლის მისაღებად (როგორიცაა დივიდენდები ან
პროცენტები), ან სხვა სახის შემოსავლის მისაღებად ჩვეულებრივი
საქმიანობიდან.
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ფასს 3
ცვლილება საწარმოს განმარტებაში

► არ შეცვლილა ბაზრის მონაწილეების პერსპექტივის გამოყენება შეფასებისას.

► დაზუსტდა მინიმალურ მოთხოვნებს საწარმოს განმარტების
დასაკმაყოფილებლად;

► გაუქმდა შეფასება: ბაზრის მონაწილეების შესაძლებლობაზე ჩაანაცვლონ
გამოტოვებული ელემენტები;

► დავიწროვდა პროდუქციის განმარტებას;

► დაემატა ინსტრუქცია, იმის შესაფასებლად რამდენად არის შეძენილი პროცესი
მნიშვნელოვანი;

► შემოვიდა არასავალდებულო/ნებაყოფლობითი რეალური ღირებულების
ტესტი;
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ბაზრის მონაწილეების პერსპექტივა

► სტანდარტი შეუსაბამოდ მიიჩნევს შეფასების გაკეთებას გამყიდველის ან
მყიდველის გადმოსახედიდან. 

► მიუხედავად ცვლილებების დანერგვამდე არსებული განხილვებისა
შეფასება მომხდარიყო შემძენის სტრატეგიული განხილვებიდან და
მიზნებიდან გამომდინარე,  IASB-მ არ შეცვალა ძველი მიდგომა. 

► ფაქტებზე და არა შემძენის განზრახვაზე დაფუძნებული შეფასება მსგავსი
ტრანზაქციებისათვის განსხვავებული აღრიცხვიანობის თავიდან
აცილების საშუალებაა. 

► ასევე საბჭომ აღნიშნა, რომ შეფასებისას უფრო მეტი სუბიექტური
კომპონენტის ჩართვა მეტად გაზრდის სხვადასხვაგვარ მიდგომებს
პრაქტიკაში.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
მინიმალური მოთხოვნები საწარმოს განმარტების
დასაკმაყოფილებლად

3 კომპონენტი:

► რესურსები

► პროცესი

► პროდუქცია

მინიმალური მოთხოვნა = რესურსი + არსებითი პროცესი

ახალი ჩანაწერი: საწარმო შედგება და , 

რომლებიც გამოიყენება იმ რესურსებთან მიმართებაში, რომელთაც

ძველი ჩანაწერი: საწარმო შედგება რესურსებისა და პროცესებისაგან, 

რომლებიც .

IFRS Updates



Page 37

ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
გამოტოვებული ელემენტების ჩანაცვლება

► ცვლილებამდე: საწარმოსთვის აუცილებელი არ არის, რომ საწარმო
აერთიანებდეს ყველა იმ რესურსსა და პროცესს, რასაც გამყიდველი
იყენებდა მისი ფუნქციონირებისათვის, თუ ბაზრის მონაწილეებს
შეუძლიათ საწარმოს შეძენა და პროდუქციის წარმოების გაგრძელება, 
მაგალითად, საწარმოსთან თავიანთი საკუთარი რესურსებისა და
პროცესების ინტეგრირებით.

► მითითება რესურსებისა და პროცესების ინტეგრაციაზე წაშლილია
შეცვლილი სტანდარტიდან.

► ამის ნაცვლად განახლებული ფასს 3 ფოკუსირდება იმაზე, რამდენად
მოიცავს შეძენილი საქმიანობებისა და აქტივების ინტეგრირებული
კომპლექსი რესურსებსა და რომელიმე მნიშვნელოვან პროცესს, 

რომლებიც ერთად მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პროდუქციის
შექმნის შესაძლებლობას. 
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
არის თუ არა შეძენილი პროცესი არსებითი

შეფასებასთან დაკავშირებული სირთულეები ცვლილებების დანერგვამდე:
► შეძენილი პროცესები საკმარისია იმისათვის რომ საწარმოს განმარტება

დაკმაყოფილდეს?

► ის პროცესები, რომელიც არ არის შეძენილი, რამდენად მნიშვნელოვანია
დასკვნის გასაკეთებლად, რომ შეძენილი კომპლექსი არ არის საწარმო?

► როგორ გამოვიყენოთ საწარმოს განმარტება, როდესაც შეძენილი
საქმიანობებისა და აქტივების კომპლექსი არ აგენერირებს შემოსავალს.

ცვლილებების შედეგად:

► გაადვილებულია შეძენილი პროცესების არსებითობის შეფასება;

► პროდუქციის არარსებობის შემთხვევაში მოითხოვება მეტად
დამარწმუნებელი მტკიცებულებები;

► ორგანიზებული შრომითი რესურსის არსებობა ერთ-ერთი კრიტერიუმია
შეძენილი პროცესის არსებითად მიჩნევისთვის;
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
არის თუ არა შეძენილი პროცესი არსებითი

IFRS Updates

1. პრინციპული მნიშვნელობა ექნებოდა
იმისათვის, რომ გაგრძელდეს პროდუქციის
შექმნა და, ამასთან, შეძენილი რესურსები
მოიცავს ორგანიზებულ შრომით რესურსებს. 

1. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს შეძენილი
რესურსის ან რესურსების დამუშავების ან
პროდუქციად გარდაქმნის
შესაძლებლობისთვის. 

ან 2. მნიშვნელოვნად შეუწყობდა ხელს
პროდუქციის შექმნის გაგრძელების
შესაძლებლობას და მიჩნეული იქნებოდა
უნიკალურად ან იშვიათად; ან შეუძლებელი
იქნებოდა მისი ჩანაცვლება მნიშვნელოვანი
დანახარჯების, ძალისხმევის და
პროდუქციის შექმნის გაგრძელების
შესაძლებლობის მნიშვნელოვანი შეფერხების
გარეშე.

და 2. შეძენილი რესურსები მოიცავს
როგორც ორგანიზებულ შრომით
რესურსებს, ისე სხვა რესურსებს, რომელთა
დამუშავებას ან პროდუქციად გარდაქმნას
შეძლებდა ორგანიზებული შრომითი
რესურსები.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
პროდუქციის განმარტება

ძველი განმარტება: 

► პროდუქცია: შედეგი, რომელიც მიიღება რესურსებისა და ამ რესურსების
მიმართ ისეთი პროცესების გამოყენების შედეგად, რომელსაც მოაქვს
შემოსავალი ან გააჩნია შემოსავლების შექმნის უნარი უშუალოდ
ინვესტორების ან სხვა მესაკუთრეებისათვის, წევრების ან
მონაწილეებისათვის, დივიდენდების, დაბალი დანახარჯების, ან სხვა
ეკონომიკური სარგებლის სახით.

ახალი განმარტება

► პროდუქცია: შედეგი, რომელიც მიიღება რესურსებისა და ამ რესურსების
მიმართ ისეთი პროცესების გამოყენების შედეგად, რომლებიც
უზრუნველყოფს მომხმარებლებისთვის საქონლის ან მომსახურების
მიწოდებას, საინვესტიციო შემოსავლის მიღებას (როგორიცაა
დივიდენდები ან პროცენტები) ან სხვა სახის შემოსავლის მიღებას
ჩვეულებრივი საქმიანობიდან.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტი

► ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტი იძლევა გამარტივებული
ანალიზის ჩატარების საშუალებას იმის დასადგენად, რომ შეძენილი
საქმიანობებისა და აქტივების კომპლექსი საწარმოს არ წარმოადგენს.

კონცენტრაციის ტესტის შედეგები:

► თუ კონცენტრაციის ტესტი დაკმაყოფილებულია, საქმიანობებისა და
აქტივების მოცემული კომპლექსი არ მიიჩნევა საწარმოდ და საჭირო არ
არის შემდგომი ანალიზის ჩატარება;

► თუ კონცენტრაციის ტესტი დაკმაყოფილებული არ არის, ან საწარმო
გადაწყვეტს, რომ არ გამოიყენებს მოცემულ ტესტს, მაშინ მან უნდა
ჩაატაროს იმ დეტალური ანალიზი სტანდარტის მოთხოვნებიდან
გამომდინარე.

კონცენტრაციის ტესტით ვერ დაადგენთ, რომ ოპერაცია არის საწარმოთა
გაერთიანება.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტი

► კონცენტრაციის ტესტი დამაკმაყოფილებელია თუ: შეძენილი მთლიანი
აქტივების პრაქტიკულად მთელი სამართლიანი ღირებულება
კონცენტრირებულია ერთ იდენტიფიცირებად აქტივში ან მსგავსი
იდენტიფიცირებადი აქტივების ჯგუფში.

► მთლიანი შეძენილი აქტივების სამართლიანი ღირებულება, როგორც წესი, 

განისაზღვრება, როგორც ჯამური სიდიდე, რომელიც მიიღება
გადაცემული კომპენსაციის სამართლიანი ღირებულებისა და მიღებული
ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულების შეკრებით.

► მთლიანი შეძენილი აქტივებიდან უნდა გამოირიცხოს ფულადი სახსრები
და მათი ეკვივალენტები, გადავადებული საგადასახადო აქტივები და
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებების აღიარების შედეგად
წარმოქმნილი გუდვილი;
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტი

ერთი იდენტიფიცირებად აქტივი (მაგალითები): 

► მიწა და შენობა

► სავაჭრო მარკა

► აუთროსრინგის ხელშეკრულებს

► აღჭურვილობა და ა.შ.

მსგავსი იდენტიფიცირებადი აქტივების ჯგუფში- მსგავსი მახასიათებლებისა
და რისკების მატარებელი აქტივები. (რა არ უნდა გავაერთიანოთ):

► მატერიალური და არამატერიალური აქტივები

► მატერიალური აქტივები რომლებიც სხვადასხვა სტანდარტების მიხედვით
აღირიცხება (მარაგები და ძირითადი საშუალებები)

► ბასს 16 ის მიხედვით, სხვადასხვა კლასის ძირითადი საშუალებები

► ფინანსური და არაფინანსური აქტივები და ა.შ
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტი - მაგალითი #1

► სამეურნეო სუბიექტი ყიდულობს 10 საცხოვრებელ სახლს, რომლებიც
გაქირავებულია.

► ანაზღაურებული თანხის სამართლიანი ღირებულება ტოლია შეძენილი 10 

სახლის საერთო ღირებულების.

► თითოეული სახლი მოიცავს შენობას, მიწას და აქტივის გაუმჯობესებებს.

► სახლებს განსხვავებული სართულიანობა და დიზაინი აქვთ.

► სახლები მდებარეობს ერთმანეთთან ახლოს და დამქირავებლებიც მსგავსი
ყავს.

► უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული რისკებით სახლები ერთმანეთისგან
მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება

► ტრანზაქციის შედეგად სამეურნეო სუბიექტს არ გადასცემია
თანამშრომლები, სხვა აქტივები ან პროცესები.

► მყიდველი ირჩევს ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტის ჩატარებას.

აკმაყოფილებს თუ არა ტრანზაქცია საწარმოს განმარტებას?
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტი - მაგალითი

ანალიზი:

1. თითოეული სახლი შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ინდივიდუალურად
იდენტიფიცირებადი აქტივი, შემდეგი მიზეზებიდან გამომდინარე:

► შესაბამისად შენობა და აქტივის გაუმჯობესებები მიერთებულია მიწაზე და მათი
გამოცალკევება მნიშვნელოვანი დანახარჯების გარეშე შეუძლებელია.

► შენობა და მისი იჯარა აღიარდება როგორც ერთი ინდივიდუალურად

იდენტიფიცირებადი აქტივი

2. სახლების ერთობლიობა არის მსგავსი იდენტიფიცირებადი აქტივების
ჯგუფი, რადგან მსგავსი ბუნება აქვთ, მსგავსი რისკი და ასევე
დამქირავებლების ტიპიც არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. 

დასკვნა: შეძენილი აქტივებისა და აქტივობების კომპლექსი არ არის საწარმო.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტი - მაგალითი #2

პირველ მაგალითს ემატება შემდეგი პირობები:

► სუბიექტი ასევე ყიდულობს კორპორაციულ საოფისე ფართებს, რომლებიც
გაქირავებულია სხვადასხვა მოქირავნეზე.

► შესყიდული აქტივებისა და აქტივობების კომპლექსი მოიცავს მიწას, 

შენობას, იჯარებსა და აუთსორსინგის კონტრაქტს დასუფთავების, დაცვის
და მოვლა/შენახვის მომსახურებებზე. 

► თანამშრომლები, სხვა პროცესები და აქტივობები გადაცემული არ არის.

► პროცესები, რომლებიც ხორციელდება აუთსორს მომსახურებებით
დამხმარე ან უმნიშვნელოა იმ პროცესების კონტექსტში, რომლებიც
საჭიროა პროდუქტის შესაქმნელად.

დამაკმაყოფილებელი იქნება თუ არა კონცენტრაციის ტესტი?

აკმაყოფილებს თუ არა ტრანზაქცია საწარმოს განმარტების მოთხოვნებს?
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტი - მაგალითი #2

ანალიზი:

► კონცენტრაციის ტესტი არ იქნება დამაკმაყოფილებელი

► შესაბამისად, სამეურნეო სუბიექტმა უნდა შეაფასოს კმაყოფილდება თუ
არა სტანდარტით გათვალისწინებული საწარმოს განმარტების
მინიმალური მოთხოვნები:

1. შეძენილი აქტივებისა და საქმიანობების კომპლექსი არ მოიცავს ორგანიზებულ
სამუშაო ძალას.

2. ერთადერთი შეძენილი პროცესი (აუთსორსის მომსახურებები) დამხმარეა და
ვერ ჩაითვლება მნიშვნელოვან ხელშემწყობად პროდუქციის შექმნის
გასაგრძელებლად. ამასთანავე, ეს პროცესები არც იშვიათი და უნიკალურია და
მათი ჩანაცვლება შესაძლებელია მნიშვნელოვანი შეფერხების გარეშე.

► შესაბამისად სტანდარტის კრიტერიუმები არ კმაყოფილდება და შეძენილი
საქმიანობებისა და აქტივების კომპლექსი არ არის საწარმო.

IFRS Updates



Page 48

ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
მაგალითი #3

პირველ და მეორე მაგალითს ემატება შემდეგი პირობა:

► შესყიდული აქტივებისა და საქმიანობების კომპლექსი ასევე მოიცავს
სამუშაო ძალას, რომელიც პასუხისმგებელია საოპერაციო პროცესებზე, 
ქონებების გაქირავებასა და იჯარით გაცემული ქონების მართვაზე.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
მაგალითი #3

ანალიზი:

► კონცენტრაციის ტესტი კვლავ არ იქნება დამაკმაყოფილებელი

► შესყიდული აქტივებისა და საქმიანობების კომპლექსი აგენერირებს
შემოსავალს, შესაბამისად შეფასება უნდა გაკეთდეს შემდეგი
კრიტერიუმებით:

1. პრინციპული მნიშვნელობა ექნებოდა იმისათვის, რომ გაგრძელდეს
პროდუქციის შექმნა და, ამასთან, შეძენილი რესურსები მოიცავს
ორგანიზებულ შრომით რესურსებს. 

2. მნიშვნელოვნად შეუწყობდა ხელს პროდუქციის შექმნის გაგრძელების
შესაძლებლობას და მიჩნეული იქნებოდა უნიკალურად ან იშვიათად; ან
შეუძლებელი იქნებოდა მისი ჩანაცვლება მნიშვნელოვანი დანახარჯების, 

ძალისხმევის და პროდუქციის შექმნის გაგრძელების შესაძლებლობის
მნიშვნელოვანი შეფერხების გარეშე.

► კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია

► დასკვნა: შეძენილი აქტივებისა და საქმიანობების კომპლექსი არის
საწარმო.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
მაგალითი #4

გაჩერებული ქარხნის ყიდვა:

► სამეურნეო სუბიექტი ყიდულობს ქარხანას, რომელიც არ ფუნქციონირებს.

► შესყიდული აქტივები მოიცავს მიწას, შენობას და საწარმოო დანადგარებს.

► ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად მყიდველი ასევე
ვალდებულია ქარხანაში დასაქმებული თანამშრომლები არ დაითხოვოს.

► სხვა აქტივები ან პროცესები შესყიდული არ არის.

► მყიდველი ირჩევს ნებაყოფლობითი კონცენტრაციის ტესტის გაკეთებას

იქნება თუ არა შესყიდული აქტივებისა და საქმიანობების კომპლექსი
საწარმო?
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
მაგალითი #4

ანალიზი:

► კონცენტრაციის ტესტი არ იქნება დამაკმაყოფილებელი, რადგან შეძენელი
აქტივების ჯგუფი არ იქნება მსგავსი ტიპის იდენტიფიცირებადი აქტივები.

► შესაბამისად, შეფასება უნდა გაკეთდეს შემდეგი კრიტერიუმებით (მაშინ
როცა არ იწარმოება პროდუქცია): 

1. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს შეძენილი რესურსის ან რესურსების
დამუშავების ან პროდუქციად გარდაქმნის შესაძლებლობისთვის. და

2. შეძენილი რესურსები მოიცავს როგორც ორგანიზებულ შრომით
რესურსებს, ისე სხვა რესურსებს, რომელთა დამუშავებას ან პროდუქციად
გარდაქმნას შეძლებდა ორგანიზებული შრომითი რესურსები.

► შეძენილი რესურსები მოიცავს ორგანიზებულ სამუშაო ძალას, თუმცა არ
მოიცავს სხვა ისეთ რესურსებს (მაგ. მარაგები, ინტელექტუალური
საკუთრება) რომელთა გარდაქმნასაც შეძლებს შრომითი ძალა
პროდუქციის საწარმოებლად. შენობა და დანადგარები პირდაპირ ვერ
გარდაიქმნება პროდუქციად.

► შესაბამისად, არ კმაყოფილდება საწარმოს განმარტება.
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ფასს 3 ცვლილება საწარმოს განმარტებაში
ძალაში შესვლის თარიღი და სტანდარტზე გადასვლა

► ცვლილება ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 იანვრიდან და გამოიყენება
პერსპექტიულად;

► ნებადართულია ამ ცვლილებების ვადამდელი გამოყენება. თუ საწარმო
მოცემულ ცვლილებებს უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს, 

მან ეს ფაქტი უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში.
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Agenda

IFRS Updates

► ცვლილებები არსებითობის განმარტებაში

► ფასს 16

► COVID-19-ით გამოწვეული ცვლილებები

► ფასს 3

► ცვლილება საწარმოს განმარტებაში

► ცვლილებები კონცეპტუალური ჩარჩოს მითითებით
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ფასს 3
სხვა სიახლეები

► 2020 წლის მაისში IASB-მა გამოსცა ცვლილება, რომლითაც ჩაანაცვლა ფასს 3-ში
არსებული მითითება ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის ძველ
ვერსიაზე, ახალი 2018 წელს გამოცემული კონცეპტუალური საფუძვლით. 

► საწარმოთა გაერთიანებისას ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების
აღრიცხვისთვის სტანდარტს დაემატა გამონაკლისი, რომელიც ეხება მათ აღიარების
პრინციპებს და მოითხოვს, რომ აღიარების კრიტერიუმები გამოყენებული იქნას ბასს
37-დან და ფასიკ 21-დან და არა კონცეპტუალური ჩარჩოდან.

► დაემატა ახალი პარაგრაფი რომ პირობითი აქტივები შეძენის თარიღში არ უნდა
აღიარდეს.

► ცვლილებები ძალაში შედის წლიური საანგარიშგებო პერიოდებისათვის, 2022 წლის
1 იანვრიდან და გამოიყენება რეტროსპექტულად.

► აღნიშნული ცვლილებები არ არის გათვალისწინებული სტანდარტების ქართულ
ვერსიებში და მითითებულია: „ეს პუნქტები ისეთ ცვლილებებს ეხება, რომლებიც
ჯერ არ არის ძალაში შესული და ამიტომ გათვალისწინებული არ არის ამ
გამოცემაში.“
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