
ფასს (IFRS) ქართულად
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

ვისთვის არის ტრენინგი
განკუთვნილი?

კურსი განკუთვნილია ყველა
პროფესიონალისათვის, რომელიც
მუშაობს ფინანსურ სფეროში (მაგ: 
ბუღალტერი, აუდიტორი, ფინანსური
ანგარიშგების სპეციალისტი, ფინანსისტი
და ა.შ.) ვისაც სურს მიიღოს და
გაიღრმავოს ფასს-ის (IFRS) 
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. 

ოქტომბერი - დეკემებრი 2017 წ.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა -
10 ნოემბერი 2017 წ.  

საკონტაქტო ინფორმაცია

აკადემიის ხელმძღვანელი - ნინო ქადაგიშვილი; მობ.: 577 59 22 95; nino.kadagishvili@ge.pwc.com 

აკადემიის კოორდინატორი - ირმა გოგოტიშვილი; მობ.: 577 42 22 09; irma.gogotishvili@ge.pwc.com

რატომ PwC აკადემია?

ჩვენთან:

 PwC ექსპერტების მიერ შემუშავებული
სტრუქტურირებული სატრენინგო
პრეზენტაციები.

 PwC აკადემიის ლექტორები ფლობენ
ACCA დიპლომს და ფასს (IFRS) ფართო
პრაქტიკულ გამოცდილებას. 

 PwC აკადემიის საკლასო ოთახები
აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით და
სწავლებისათვის სათანადო გარემო არის
შექმნილი.

 ტრენინგებზე განხილული მაგალითები
PwC-ის პრაქტიკულ მაგალითებს
წარმოადგენენ.



ლექტორები

ნინო ქადაგიშვილი
ACCA წევრი,
აუდიტის უფროსი 
მენეჯერი,
აკადემიის ხელმძღვანელი

ქეთი ყარაულაშვილი
ACCA წევრი,

აუდიტის მენეჯერი

რუსა გეგეშიძე
ACCA წევრი,
აუდიტის მენეჯერი

ლევან ბათიაშვილი
მენეჯერი

ფასს (IFRS) ქართულად

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

2 დამოუკიდებელი მოდული: ფასი დღგ-ს
გარეშე

შესაძლო
ფასდაკლებები

მოდული 1: 

8 თეორიული + პრაქტიკული
საკლასო სესია (თითოეული 4 

საათის ხანგრძლივობის).

1,200 ლარი
ორივე მოდულზე

რეგისტრაციის
შემთხვევაში ჯამური

ღირებულება
1,680 ლარიმოდული 2: 

4 პრაქტიკული საკლასო სესია
16:00 სთ. - 20:00 სთ. 

600 ლარი

-10% - ერთი კომპანიიდან 3 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას

სერტიფიკატები - ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ PwC აკადემიის სერტიფიკატს

„მოისმინა“ ან „მოისმინა და ჩააბარა გამოცდა“

გამოცდაზე დაშვების წინაპირობაა მოდული ერთზე მინიმუმ 70% დასწრება.



ფასს (IFRS) სტრუქტურა

თარიღო
მოდული 1

თარიღები: 13, 17, 21, 24, 28 ნოემბერი, 2017წ. 
1, 5, 8 დეკემბერი 2017წ. 

ნინო ქადაგიშვილი
13 ნოემბერი

 ფასს (IFRS) შესავალი;

 ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური ჩარჩოები;

 ბასს (IAS) 1 - ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა

 ბასს (IAS) 7 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

 ფასს (IFRS) 1 - ფასს-ის პირველადი გამოყენება

 ბასს (IAS) 34 - შუალედური ფინანსური ანგარიშგება

 ბასს (IAS) 8 - სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო
შეფასებებში და შეცდომები

ქეთი ყარაულაშვილი
17 ნოემბერი

 ფასს (IFRS) 15 - ამონაგები

 ბასს (IAS) 2 - სასაქონლო-მატერილური ფასეულობები

 ბასს (IAS) 10 - საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

ქეთი ყარაულაშვილი
21 ნოემბერი

 ბასს (IAS) 16 - ძირითადი საშუალებები

 ბასს (IAS) 23 - სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

 ბასს (IAS) 38 - არამატერიალური აქტივები

 ბასს (IAS) 40 - საინვესტიციო ქონება

ქეთი ყარაულაშვილი
24 ნოემბერი

 ბასს (IAS) 37 - ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები, და პირობითი
აქტივები

 ბასს (IAS) 21 - უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული
შედეგები

 ბასს (IAS) 12 - მოგებიდან გადასახადები

რუსა გეგეშიძე
28 ნოემბერი

 ბასს (IAS) 36 - აქტივების გაუფასურება

 ფასს (IFRS) 16 - იჯარა

 ფასს (IFRS) 5 - გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და
შეწყვეტილი ოპერაციები

ნინო ქადაგიშვილი
1 დეკემბერი

 კონსოლიდირებული ანგარიშგება საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის
შესახებ

 კონსოლიდირებული ანგარიშგება მოგებისა და ზარალის და სხვა
სრული შემოსავლის შესახებ

რუსა გეგეშიძე
5 დეკემბერი

 ბასს (IAS) 28 - ინვესტიციები მეკავშირე და შვილობილ საწარმოებში

 ფასს (IFRS) 11 - ერთობლივი საქმიანობა

 ბასს (IAS) 24 – დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები

ლევან ბათიაშვილი
8 დეკემბერი

 ბასს (IAS) 32, 39, ფასს (IFRS) 9 - ფინანსური ინსტრუმენტები

 ფასს (IFRS) 13 - რეალური ღირებულების შეფასება



ფასს (IFRS) სტრუქტურა

მოდული 2
თარიღები: 12,15, 19, 22 დეკემბერი 2017წ. 

გამოცდის თარიღი: 26 დეკემბერი

მოდული 2: ოთხი პრაქტიკული სესია.

ამ მოდულის ფარგლებში ჯგუფი გაეცნობა, პრაქტიკულად განახორციელებს და ფინანსურ
ანგარიშში ასახავს იმ კორექტირებებს, რომლებიც საჭიროა ბუღალტრული მონაცემების (მაგ. 
საცდელი ბალანსის) ფასს-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.

მიღებული ცოდნითა და გამოცდილებით თქვენ შეძლებთ MS Excel-ში ფასს-ზე
ტრანსფორმაციის ცხრილის, ფინანსური ანგარიშების უწყისებისა და ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნების დამოუკიდებლად მომზადებას.

ლევან ბათიაშვილი
პრაქტიკული სესიები ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

ფინანსური
ანგარიშის
უწყისების
მუხლები

 ძირითადი საშუალებები:

 ფასს ცვეთის ხარჯის გამოთვლა (სასიცოცხლო ვადა, ნარჩენი ღირებულება)

 საპროცენტო ხარჯის კაპიტალიზაცია

 ძირითადი საშუალებების შეძენა

 გაცემული და მიღებული სესხები:

 პირველადი სამართლიანი ღირებულების დადგენა

 ამორტიზირებული ღირებულების გამოთვლა (ეფექტური პროცენტის მეთოდით)

 სესხის მოკლე და გრძელვადიან მუხლებად კლასიფიცირება

 მარაგები

 ნეტო სარეალიზაციო ღირებულების (NRV) ტესტი

 ნელა ბრუნვადი მარაგების რეზერვი

 მარაგები გზაში (Goods in transit)

 დებიტორული დავალიანება

 საეჭვო დავალიანების რეზერვის გამოთვლა

 გრძელვადიანი დავალიანების დისკონტირება მიმდინარე ღირებულების
დასადგენად

 ანარიცხები

 სასამართლო დავების ანარიცხი

 გამოუყენებელი შვებულებების ანარიცხი

 შემოსავალი

 გადავადებული შემოსავალი

 საგადასახადო მიზნებისთვის აღიარებული შემოსავალ/ხარჯები

 და სხვა

ზოგადი
საკითხები

 შიდა-ჯგუფური ნაშთებისა და ტრანზაქციების ელიმინაცია

 ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისის მიზნებისათვის ძირითადი
საშუალებების და/ან არამატერიალური აქტივების შეძენა/გაყიდვიდან
წარმოქმნილი დებიტორული და კრედიტორული (მათ შორის ავანსების) 
დავალიანების გამოყოფა

 დაკავშირებული მხარეების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

 და სხვა



სარეგისტრაციო ფორმა - ოქტომბერი -დეკემბერი 2017 წ. 

ფასს (IFRS) ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები

რეგისტრაციისათვის გთხოვთ შეავსოთ და გამოაგზავნოთ ეს სარეგისტრაციო ფორმა

მეილზე:  irma.gogotishvili@ge.pwc.com 

ტრენინგის დამფინანსებელი (თუ განსხვავდება ზემოთ მოცემული საკონტაქტო პირისაგან) 

საკონტაქტო დეტალები: კომპანიის დასახელება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი

რეგისტრაცია

გთხოვთ მონიშნოთ

- 10% - 3 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციის შემთხვევაში

1,680 ლარი (დღგ-ს გარეშე) - ორივე მოდული

პირობები: 

მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა ჯგუფში არის 10.

იმ შემთხვევაში თუ არ შედგა ჯგუფი, აკადემია იტოვებს უფლებას გააუქმოს ან გადაიტანოს აღნიშნული
ტრენინგი. უკვე დარეგისტრირებულ მსმენელებს მიაწოდოს წინასწარი წერილობითი შეტყობინება.

კურსი შედგება 2 დამოუკიდებელი მოდულისაგან. მოდული 1 მოიცავს 8 თეორიულ + პრაქტიკულ
საკლასო სესიას, თითოეული 4 საათის ხანგრძლივობის. ლექციები ჩატარდება 4-დან 8 საათამდე. 
მოდული 2 მოიცავს 4 პრაქტიკულ საკლასო სესიას, 4-დან 8 საათამდე. 

ტრენინგის ენა არის ქართული.

ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ PwC აკადემიის სერტიფიკატს „მოისმინა“ ან „მოისმინა და ჩააბარა
გამოცდა“ - გამოცდაზე დაშვების წინაპირობაა მოდული I-ის 70%-ზე დასწრება.

კურსის საფასური უნდა დაიფაროს კურსის დაწყებამდე აკადემიის მიერ გამოგზავნილი პროფორმა
ინვოისის საფუძველზე. 

© 2017 PwC. All right reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. 
Please see www.pwc.com/structure for further details. 

სახელი, გვარი: 

მეილი:

ტელ. ნომერი: 

კომპანია: 

1,200 ლარი (დღგ-ს გარეშე) - პირველი მოდული


