
ფასს (IFRS) 
ქართულად

ონლაინ ტრენინგი

pwc.com/ge

ტრენინგის თარიღები
12 ოქტომბერი 2021წ. - 11 ნოემბერი 2021წ.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა
6 ოქტომბერი 2021წ. 

რეგისტრაციის ბმული
https://bit.ly/3hg6r0o

#IFRS

#PwCGeorgiaAcademy

https://bit.ly/3hg6r0o


პირველი მოდულის სტრუქტურა
მოდული 1

თარიღი თემა

12 ოქტომბერი
2021წ.

ქეთი ჩხიკვაძე

• 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

15 ოქტომბერი
2021წ.

ქეთი ყარაულაშვილი

• ფასს (IFRS) 15 - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული
ხელშეკრულებებიდან

• ბასს (IAS) 2 - სასაქონლო-მატერილური ფასეულობები

• ბასს (IAS) 10 - საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენებ

19 ოქტომბერი
2021წ.

ნანა ჩხობაძე

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

• ფასს (IFRS) 13 - რეალური ღირებულების შეფასება

21 ოქტომბერი
2021წ. 

ამირან
წვერიანაშვილი

• ბასს (IAS) 28 - ინვესტიციები მეკავშირე და შვილობილ საწარმოებში

• ფასს (IFRS) 11 - ერთობლივი საქმიანობა

• ბასს (IAS) 24 – დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები

26 ოქტომბერი
2021წ.

ნანა ჩხობაძე

• ბასს (IAS) 36 - აქტივების გაუფასურება

• ფასს (IFRS) 16 - იჯარა

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

28 ოქტომბერი
2021წ.

სოფოდანელია

• ბასს (IAS) 16 - ძირითადი საშუალებები

• ბასს (IAS) 23 - სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

• ბასს (IAS) 38 - არამატერიალური აქტივები

• ბასს (IAS) 40 - საინვესტიციო ქონება

2 ნოემბერი 2021წ. 

სოფოდანელია

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

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

4 ნოემბერი 2021წ.

ქეთი ჩხიკვაძე

• ფასს (IFRS) 10 - კონსოლიდირებული ანგარიშგება საწარმოს
ფინანსური მდგომარეობის შესახებ

• ფასს (IFRS) 10  - კონსოლიდირებული ანგარიშგება მოგებისა და
ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის შესახებ



მეორე მოდულის სტრუქტურა
მოდული 2

ოთხი პრაქტიკული სესია:
8 - 11 ნოემბერი 2021 წ.

გამოცდა:
15 ნოემბერი 2021 წ. 

აღმიშნული მოდული 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.

ლექტორები:

გიორგი იაშვილი
აუდიტის კონსულტანტი

ლიკა მეტრეველი
აუდიტის კონსულტანტი

კრისტი გვასალია
აუდიტის კონსულტანტი

ფინანსური ანგარიშის უწყისების მუხლები

ძირითადი საშუალებები:
▪ ფასს ცვეთის ხარჯის გამოთვლა

(სასიცოცხლო ვადა, ნარჩენი ღირებულება)

▪ საპროცენტო ხარჯის კაპიტალიზაცია
▪ ძირითადი საშუალებების შეძენ

გაცემულიდა 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)

დებიტორულიდავალიანება:

▪ საეჭვო დავალიანების რეზერვის
გამოთვლა

▪ გრძელვადიანი დავალიანების
დისკონტირება მიმდინარე
ღირებულების დასადგენად

ანარიცხები:

▪ სასამართლო დავების ანარიცხი
▪ გამოუყენებელი შვებულებების
ანარიცხი

შემოსავალი:

▪ გადავადებული შემოსავალი

ზოგადი საკითხები

შიდა-ჯგუფური ნაშთებისა და ტრანზაქციების ელიმინაცია
გახსნითი კორექტირებები



ღირებულება

მოდული 1

მოდული 2

8 ონლაინ სესია
თეორია და ამოცანები
თითოეული 4 სთ. ხანგრძლ
10:00 სთ. - 14:00 სთ.

4 პრაქტიკული სესია
MS Excel-ში ფასს-ზე
ტრანსფორმაციის
ცხრილების მომზადება
10:00 სთ. - 14:00 სთ. 

2 დამოუკიდებელი
მოდული

ფასი დღგ-ის
გარეშე

შესაძლო
ფასდაკლება
დღგ-ის გარეშე

1,625 ლარი

650 ლარი

ორი მოდულის

ჯამური
ღირებულება

2,112 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 1-ზე მინიმუმ 70% 

დასწრება.

კონტაქტი

ნინი სანიკიძე
აკადემიის
კოორდინატორი

მობ.: 593 30 62 52 
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