
„მსს ფასს“ სტანდარტის

განსახილველი ცვლილებები



• 2019 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (IASB) 

მოითხოვა კომენტარები (RFI):

„მსს ფასს-ის სტანდარტების 2019 წლის

ყოვლისმომცველი განხილვის შესახებ“

ცვლილების საჭიროება

ზოგადი მიმოხილვა

ფინანსური აქტივების გაუფასურება

მიზანი: 

• როგორ იქნეს მსს ფასს-ი მოყვანილი, 
• ან უნდა იქნეს მოყვანილი, თუ არა, შესაბამისობაში სრულ ფასს-თან.

სრული ფასს-ის ზოგიერთი მოთხოვნა, რომელიც 2009 წლამდე გამოიცა არ ყოფილა გათვალისწინებული
2009 წლის მსს ფასს-ის შემუშავებისას, რადგან ეს უკანასკნელი გამოიცა მაშინ, როცა პირველი ჯერ კიდევ
შემუშავების პროცესში იყო.

შეზღუდული მასშტაბის გამო მსს ფასს-ის შემუშავებისას (2015) ასეთი მოთხოვნების შედეგები
გათვალისწინებული არ ყოფილა.



ცვლილებისას
გასათვალისწინებელი
გარემოებები

მსს ფასს-ში (2015), IASB იყენებს სამ
პრინციპს:

• რელევანტურობა მსს ბიზნესისთვის; 

• სიმარტივე; 

• საიმედო წარდგენა.

1.უკეთესად ასახავს, თუ არა, წინასწარ შემოთავაზებული ცვლილება ადგილობრივ ეკონომიკას?

2. რა სარგებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეიძლება მოიტანოს წინასწარ შემოთავაზებულმა ცვლილებამ? 

3. როგორია წინასწარ შემოთავაზებული ცვლილების დანერგვის ხარჯი?

4. როგორია დიფერენცირებული ხარჯები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, წინასწარ შემოთავაზებული
ცვლილების რეგულარულად გამოყენებასთან დაკავშირებით? 

5. გადაწონის, თუ არა, წინაწარ შემოთავაზებული ცვლილების სარგებელს (2 ზევით) წინასწარ შემოთავაზებული
ცვლილების ხარჯებს (3 და 4 ზევით)? 



კონცეფციები და ძირითადი

პრინციპების შესაბამისობა ფასს-ის

კონცეპტუალურ ჩარჩოსთან

მსს ფასს:

მომხმარებელი - ვიწრო ჯგუფი, გამოყენებადია მხოლოდ ბირჟაზე

არარეგისტრირებული კომპანიების მიერ

ხარისხობრივი მახასიათებლები

• აღქმადობა

• შესაბამისობა

• არსებითობა

• საიმედოობა

• შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობა

• წინდახედულობა

• სისრულე

• შესადარისობა

• დროულობა

• ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა და დანახარჯებს

შორის.

სრული ფასი:

მიზანი: სანდო და საიმედო ინფორმაციის
მიწოდება ყველა სახის მომხმარებლისთვის
(საჯარო ინფორმაცია).

კონცეპტუალური ჩარჩოს მიხედვით
წარმოდგენილი ხარისხობრივი
მახასიათებლები მსგავსია, 
გარდა ამისა, ჩარჩო განსაზღვრავს :

• სამართლიან წარდგენას;

• რელევანტურობას - ხარისხობრივი
მახასიათებლების შენარჩუნებას.

დასკვნა:
1. ინტერპრეტაციებში დიდი სხვაობა არ
შეინიშნება
2. ტერმინოლოგიაშია სხვაობა წარმოდგენილი
3. ძირითადი მომხმარებლები განსხვავდება



არსებითობის განსაზღვრება

განიმარტოს და შესაბამისობაში მოყვანილ იქნეს, თუ არა, „არსებითის“ განსაზღვრება მე-3 განყოფილებაში -
ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა იმისათვის, რომ ასახულ იქნეს სრულ ფასს-ში მოცემული ბასს 1-ის და
ბასს 8-ის არსებითი ცვლილებების განსაზღვრება (რომელიც 2020 წელს ამოქმედდება)? 

მსს ფასს - არსებითობა

ინფორმაცია არსებითია და, მაშასადამე, შესაბამისია, თუ მისი გამოტოვება ან დამახინჯება გავლენას მოახდენს
მომხმარებლის მიერ ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.

სრული ფასს - არსებითობა

• ძირითადი მომხმარებლები და მათი საინფორმაციო მოთხოვნილებები;
• ძირითადი მომხმარებლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები;
• ძირითადი მომხმარებლების საინფორმაციო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;
• საჯარო ინფორმაციის გავლენა.

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან;

2. შედარების შესაძლებლობა;

3. მარტივად გადასვლა;

4. უფრო მეტი სიცხადე.



ფასს 9 - ფინანსური
ინსტრუმენტები სტანდარტი

• შემოღებულ იქნეს, თუ არა, პრინციპები ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციისა და შეფასებისთვის, 

სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების საფუძველზე?

• არ შეიცვალოს მსს ფასს-ის მოთხოვნები (2015) თითოეული ქვევით ჩამოთვლილისთვის:

1. რეალური ღირებულების შემოღება სხვა ყოვლისმომცველი შემოსავლის საშუალებით წილობრივი

ინსტრუმენტებისთვის? 

2. ფინანსური ინსტრუმენტების თავდაპირველი აღიარება გარიგების ფასით? 

3. ფინანსური ვალდებულებები და საკუთარი კრედიტი?

4. აღიარების შეწყვეტის პრინციპები? 

დადებითი არგუმენტები (კლასიფიკაცია):

1. აღქმადობის ზრდა;

2. ინფორმაციის დროულობა.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. ცოდნის ნაკლებობა გაზრდის შეცდომების

ალბათობას;

2. რთული აღრიცხვის და დაშვების მოდელი;

3. კლასიფიკაციისთვის მარტივი მოდელის

წარმოდგენა - ალტერნატივად.



ფასს 9 - ფინანსური
ინსტრუმენტები სტანდარტი

• არსებობს, თუ არა, ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნების ჰეჯირების საჭიროების დაკონკრეტება მსს

ფასს - ში? 

• უნდა იქნეს, თუ არა, მსს ფასს-ი შესაბამისობაში მოყვანილი ფასს 9-ის გამარტივებულ მიდგომასთან

ფინანსური აქტივების გაუფასურებასთან დაკავშირებით მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის მოდელში?

• არსებობს, თუ არა, სრულ ფასს-ზე არჩევითი დაბრუნების საჭიროება ფინანსური ინსტრუმენტების

აღიარებისა და შეფასებისთვის?

• საჭიროების შემთხვევაში, რომელი სტანდარტი უნდა იქნეს გამოყენებული ბასს 39 თუ ფასს 9? 

დადებითი არგუმენტები (გაუფასურება):

1. სანდოობის ზრდა;

2. ინფორმაციის დროულობა.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. არ არსებული სტატისტიკა;

2. რთული აღრიცხვის და დაშვების

მოდელი.



ფასს 3 - საწარმოთა
გაერთიანებასთან
დაკავშირებით:

ფასს 3 -თან დაკავშირებით IASB -მა განმარტა, რომ ის არ აპირებს მსს ფასს-ის (2015) 

მოთხოვნების ცვლილებას:

• არამაკონტროლებელი წილის შეფასების შესაძლებლობის შემოღება რეალური ღირებულებით;

• აღიარების კრიტერიუმების ცვლილება არამატერიალური აქტივისთვის, რომელიც შეძენილია

საწარმოთა გაერთიანებაში; 

• დამატებითი მითითებების მიწოდება ხელახლა შეძენილ უფლებებთან დაკავშრებით.

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან;

2. შედარების შესაძლებლობა;

3. რელევანტურობა.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. დიფერენცირებული ხარჯები;

2. ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა

და დანახარჯებს შორის.



ფასს 10 -
კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგებები
სტანდარტი

• მოყვანილ იქნეს, თუ არა, მე-9 განყოფილებაში არსებული საწარმოს კონტროლის განსაზღვრება

შესაბამისობაში ფასს 10 - თან? 

• შენარჩუნებულ იქნეს, თუ არა, პრეზუმცია, რომ საწარმო აკონტროლებს ინვესტიციის სუბიექტს, თუ

მას აქვს პირდაპირი კონტროლი ამ სუბიექტზე მხოლოდ და მხოლოდ ხმის უფლებებიდან

გამომდინარე? 

• იქნეს, თუ არა, შემოღებული საინვესტიციო სუბიექტის (კომპანია) გამორიცხვა კონსოლიდაციიდან? 

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან;

2. აღქმადობა - კონკრეტიკა.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. კვალიფიკაცია;

2. რელევანტურობა - საინვესტიციო

სუბიექტი.



ფასს 13 - რეალური
ღირებულების შეფასება

• იქნეს, თუ არა, ტერმინთა განმარტებები რეალური ღირებულების განსაზღვრებასთან დაკავშირებით, 

შესაბამისობაში მოყვანილი ფასს 13-თან? 

• იქნეს, თუ არა, მე-11 და სხვა განყოფილებებში არსებული რეალური ღირებულების შეფასებასთან

დაკავშირებული მითითებები შესაბამისობაში მოყვანილი ფასს 13-თან ისე, რომ რეალური ღირებულების

იერარქია გათვალისწინებულ იქნეს მე-11 განყოფილებაში და ასევე, შეიცავდეს მაგალითებს, რომლებიც

თვალსაჩინოდ უჩვენებენ ამ იერარქიის გამოყენებას? 

• გადატანილ იქნეს, თუ არა, ზოგადი განმარტებითი შენიშვნების მოთხოვნები ერთ კონკრეტულ ადგილზე

რეალური ღირებულების შეფასებასთან დაკავშირებულ მითითებებთან ერთად? 

• გადატანილ იქნეს, თუ არა, მითითებები ამორტიზებულ ღირებულებასთან დაკავშირებით? 

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან;

2. რელევანტურობა;

3. აღქმადობა.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. კვალიფიკაცია;

2. ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა

და დანახარჯებს შორის.



ფასს 15 - ამონაგები
მომხმარებლებთან
გაფორმებული
ხელშეკრულებებიდან

• ალტერნატივა 1 — 23-ე განყოფილების მოდიფიცირება იმგვარად, რომ ამოღებულ იქნეს მკაფიო

განსხვავებები 23-ე განყოფილების და ფასს 15-ის გამოყენების შედეგების თვალსაზრისით, 23-ე

განყოფილების სრული გადამუშავების გარეშე (IASB -ის უპირატესი მიდგომა); 

• ალტერნატივა 2 — 23-ე განყოფილების სრული გადამუშავება ფასს 15-ში გამოყენებული პრინციპების

და ენის ასახვის მიზნით;

• ალტერნატივა 3 — 2019 წლის განხილვიდან 23-ე განყოფილების ცვლილებების ამოღება. 

იქნეს, თუ არა, გაწეული შეღავათი გადასვლასთან დაკავშირებით 1-ლი და მე-2 ალტერნატივის ფარგლებში, სუბიექტისთვის
საშუალების მიცემით გააგრძელოს თავისი მიმდინარე შემოსავლის აღრიცხვა, განხორციელების პროცესში მყოფი ნებისმიერი
ხელშეკრულებისთვის გადასვლის თარიღის მდგომარეობით, ან ისეთი ხელშეკრულებისთვის, რომლის დასრულებაც იგეგმება
გადასვლის თარიღიდან განსაზღვრული დროის განმავლობაში. 

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან;

2.    შესადარისობა.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. კვალიფიკაცია - შეცდომების ალბათობა;

2. ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა და

დანახარჯებს შორის;

3. არა - რელევანტურობა.



ფასს 16 - იჯარა

1. შემოღებულ იქნეს, თუ არა, აღიარებისგან გათავისუფლება იჯარისთვის, რომლის ხანგრძლივობაც 12 თვეა ან ნაკლები (მოკლევადიანი იჯარა) და

აგრეთვე, დაბალფასიანი აქტივების იჯარისთვის? 

2. გათავისუფლდნენ, თუ არა, სუბიექტები მოთხოვნისგან, რომ გააცალკევონ იჯარის კომპონენტები, ნებისმიერი დაკავშირებული არა-საიჯარო

კომპონენტებისგან? 

3. გამარტივდეს, თუ არა, შეფასების მოთხოვნები ზოგიერთი ცვლადი საიჯარო გადახდისთვის და არჩევითი გადახდებისათვის, როგორებიცაა

გახანგრძლივების შესაძლებლობებთან დაკავშირებული კომპონენტები? 

4. გაუქმდეს, თუ არა, რაოდენობრივი ზღვარი ($5,000) დაბალფასიანი აქტივებისთვის?

5. იქნეს, თუ არა, გაწეული დამატებითი შეღავათი საწარმოებისთვის, დისკონტის განაკვეთის იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით, რომელიც

გამოყენებულ უნდა იქნეს ვალდებულების განსაზღვრისას;

6. იქნეს, თუ არა, დამატებითი შეღავათი გაწეული საწარმოებისთვის, საიჯარო ვადის განსაზღვრის და ხელახალი შეფასების თვალსაზრისით?

7. გამარტივდეს, თუ არა, შემდგომი შეფასების (გადაფასების) მოთხოვნები საიჯარო ვალდებულებისთვის? 

8. შენარჩუნებულ იქნეს, თუ არა, ფინანსური იჯარის არსებული განმარტებითი შენიშვნები მსს ფასს-ში?

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან;

2.    შესადარისობა.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. კვალიფიკაცია - შეცდომების ალბათობა;

2. ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა და

დანახარჯებს შორის

3. არა - რელევანტურობა.



უნდა შეიცვალოს, თუ არა, მსს
ფასს -ი
კრიპტოვალუტებისთვის
აღრიცხვის განსაზღვრად?

იმისათვის, რომ შეიცვალოს, რა ტიპის აღრიცხვა უნდა იქნეს მითითებული?

შენიშვნა: 2019 წლის სექტემბერში IASB-ის პერსონალის რეკომენდაციაა, რომ IASB-მ მიიღოს მოსაზრებები
ინფორმაციის მოთხოვნის დოკუმენტში შემდეგის შესახებ:

(ა) არის, თუ არა, კრიპტოვალუტის ფლობა და კრიპტოაქტივების ემისია ფართოდ გავრცელებული და არსებითი
მცირე საწარმოებს შორის;

(ბ) შემდეგი სამი ალტერნატივა არის განსაზღვრული კრიპტოვალუტის ფლობისთვის:
• ალტერნატივა 1 — არაფრის კეთება;
• ალტერნატივა 2— გადაფასების მოდელის შემოღება, არამატერიალური აქტივებისთვის მე-18 განყოფილებაში
არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა; 

• ალტერნატივა 3—ცალკე განყოფილების შექმნა კრიპტოვალუტისთვის?

(გ) უნდა ეხებოდეს, თუ არა, მსს ფასს-ი კრიპტოვალუტის მაინინგს და სტეიკინგს. 

დადებითი არგუმენტები:

1. სიცხადე/აღქმადობა.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. კვალიფიკაცია - შეცდომების ალბათობა;

2. ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა და

დანახარჯებს შორის;

3. არა - რელევანტურობა.



საგარანტიო
ხელშეკრულებები

უნდა იყოს, თუ არა, ფინანსური საგარანტიო ხელშეკრულებების აღრიცხვა ემიტენტის ინდივიდუალურ
ან ცალკე ფინანსურ ანგარიშგებებში (Q&A 2017/12.1) შეტანილი მსს ფასს-ში?

(ა) ფინანსური საგარანტიო ხელშეკრულებების განსაზღვრების დამატება მსს ფასს - იმისთვის, 
რომელიც მოცემულია ფასს 9 -ში; 

(ბ) მსს ფასს-ში ფინანსური საგარანტიო ხელშეკრულებების მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა ფასს
9 სტანდარტთან:  თავდაპირველი აღიარებისას რეალური ღირებულებით შეფასება და შემდეგ
უმეტესით მომდევნო ორს შორის:

(ა) ნებისმიერი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის თანხა, რომელიც აღიარებული იქნებოდა
საწარმოს თვითონ რომ გაეცა სესხი (სესხის დაფარვის გარანტიის გაცემის ნაცვლად);
(ბ) თავდაპირველად აღიარებულ თანხას მინუს, საჭიროების შემთხვევაში, შემოსავლის
კუმულაციური ოდენობა, რომელიც აღიარებულია ფასს 15-ის პრინციპების შესაბამისად, 
ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან.

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. კვალიფიკაცია - შეცდომების ალბათობა

2. ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა და

დანახარჯებს შორის.

3. არა - რელევანტურობა



IFRIC ინტერპრეტაციები

სპეციალიზებული საქმიანობა

IFRIC ინტერპრეტაციებთან და სრული ფასს-ის ცვლილებებთან დაკავშირებით IASB-მ გადაწყვიტა მიიღოს
მოსაზრებები შემდეგ საკითხებთან მიმართებით: 

შეცვალოს, თუ არა, 34-ე განყოფილება - სპეციალიზებული საქმიანობა, შესაბამისობაში მოსაყვანად ბასს 16-
ის და ბასს 41-ის ცვლილებებთან - სოფლის მეურნეობა:

მსხმოიარე მცენარეები, რომელიც მოითხოვს რომ ნაყოფის მომცემი მცენარეები, როგორებიცაა მაგ. ვაზი
აღრიცხულ იქნეს იმგვარად, როგორც ძირითადი საშუალებები ბასს 16 -ის მიხედვით? 

არა- უფრო რელევანტურია არსებული მიდგომა.

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. კვალიფიკაცია - შეცდომების ალბათობა;

2. ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა და

დანახარჯებს შორის;

3. არა - რელევანტურობა.



ცვეთის მიდგომა

შეიცვალოს, თუ არა, მე-17 განყოფილება:

• ცვეთის და ამორტიზაციის მისაღები მეთოდის განმარტებასთან დაკავშირებით (ბასს 16 და

ბასს 38-ის ცვლილებები), რომლის თანახმად ამონაგებზე დამყარებული მეთოდების

გამოყენება აქტივის ცვეთის გამოსათვლელად არ არის მიზანშეწონილი.

• რადგან საქმიანობიდან მიღებული ამონაგები, რომელიც მოიცავს აქტივით სარგებლობას, 

ზოგადად ასახავს აქტივში რეალიზებული ეკონომიკური სარგებლის მოხმარებისგან

განსხვავებულ ფაქტორებს.

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. არა - რელევანტურობა;

2. ართულებს დამკვიდრებულ პრაქტიკას.



ცვლილებები, რომლებიც
არსებითი არ არის

29-ე განყოფილება - მოგების გადასახადი, გადავადებული საგადასახადო აქტივის აღიარება.

26-ე განყოფილება - აქციებზე დაფუძნებული გადახდა სრულ ფასს-თან შესაბამისობისთვის. 

დადებითი არგუმენტები:

1. შესაბამისობა - სრულ ფასს-თან.

უარყოფითი არგუმენტი:

1. არა - რელევანტურობა -კანონმდებლობიდან

გამომდინარე;

2. ართულებს დამკვიდრებულ პრაქტიკას.



როდის უნდა განიხილონ

შეთავსება/შესაბამისობაში

მოყვანა

• თუ შესაბამისობის მიდგომა შენარჩუნდა, საჭიროა განხორციელდეს

შეთანხმებული მიდგომა იმის თაობაზე, თუ რამდენამდ მალე ხდება

შესწორების შეტანა ფასს სტანდარდტში ან ბასს-ის ინტერპრეტაციების

გამოცემა.

• საბჭომ უნდა განიხილოს აღნიშნული ცვლილება,  „მსს ფასს“ სტანდარტში;

• ახალი ცვლილებები.



მადლობას გიხდით

ყურადღებისთვის!

Nana.Ghvaladze@ge.ey.com


