НББОУС 1 БОЛОН НББОУС 8-Д ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ
“МАТЕРИАЛЛАГ”-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ТОЙМ
2019 ОНЫ 1 САР
Хураангуй
2018 оны 10 дугаар сард НББОУСЗ-өөс СТОУС-ын хүрээнд ‘материаллаг’ байдлын тодорхойлолтыг тодорхой болгох
өөрчлөлтийг НББОУС 1 Санхүүгийн Тайлан Бэлтгэх болон НББОУС 8 Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Бодлого, Нягтлан
Бодох Бүртгэлийн Тооцоолол ба Алдаа стандартуудад өөрчлөлт оруулсан. СТОУС-ын дагуу санхүүгийн тайлан
бэлтгэхэд юуг материаллаг гэж үзэх тухай ойлголт маш чухал байдаг тул энэхүү тодорхойлолтын өөрчлөлт нь
санхүүгийн тайлан бэлтгэгчдийн тайлантай холбоотой гаргах шийдлүүдэд чухал нөлөө үзүүлж болох юм.
Практикт нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг ямар түвшинд мөрдөхийг тодорхойлох (үндсэн хөрөнгийг
капиталжуулах босго дүн гэх мэт), санхүүгийн тайланг хэрэглэгчдэд хамгийн ач холбогдолтой тодруулга юу болохыг
тодорхойлох, санхүүгийн тайланд багтсан мэдээллийг ямар түвшинд нэгтгэхийг тодорхойлох (хүлээгдэж буй
зээлийн алдагдалд хамаарах санхүүгийн хөрөнгийн багц гэх мэт) нь түгээмэл материаллаг шийдвэр юм.
Эдгээр өөрчлөлтүүд нь НББОУСЗ-ийн санхүүгийн тайланг хялбарчилж, түүнийг хэрэглэгдэх байдлыг өсгөх
зорилготой ‘Тодруулгын Санаачилга’ төслийн нэг хэсэг юм.
Орсон өөрчлөлтийг тоймлон харуулбал:

Хуучин заавар

Яагаад өөрчлөгдөж байна вэ?

Материаллаг байдал

Өмнөх тодорхойлолтыг практикт ашиглахад
хүндрэлтэй

НББОУС 1 ба НББОУС 8-д тодорхойлсон

Аж ахуйн нэгжүүд санхүүгийн
тайланд мэдээллийг оруулах эсэх,
эсвэл үнийн дүнг тохируулах
эсэхийг шийдэхдээ материаллаг
байдлын тодорхойлолтыг
ашиглана.

Өөрчлөлт нь дараах зүйлсийг тодорхой болгосон

Санхүүгийн тайланд юу
материаллаг байх
тухай тодорхойлолт

Тодорхойлолтыг
хэрхэн ашиглах тухай

СТАТУС:
Эцсийн – 2018 оны 10
сард гаргасан
ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР
ХЭРЭГЖИЖ ЭХЛЭХ
ӨДӨР:
2020 оны 1 сарын 1-ний
өдөр эсвэл түүнээс
хойш. Эрт
хэрэгжүүлэхийг
зөвшөөрнө.
НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛИЙН НӨЛӨӨ:
Санхүүгийн тайлан
бэлтгэх үед
материаллагийн тухай
ойлголтыг ашиглахад
илүү тодорхой болно.
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Хуучин тодорхойлолтыг шинэ тодорхойлолттой харьцуулсан харьцуулалтыг харуулав:
Хуучин тодорхойлолт (НББОУС 1 ба НББОУС 8)

Шинэ тодорхойлолт (зөвхөн НББОУС 1)

Аливаа зүйлсийг дангаар нь эсвэл бусад
зүйлсийн хамт орхигдуулснаас эсвэл буруу
илэрхийлсний улмаас санхүүгийн тайланд
үндэслэж хэрэглэгчдийн гаргах эдийн засгийн
шийдвэрт нөлөөлж байвал түүнийг материаллаг
гэж үзнэ.

Хэрэв
мэдээллийг
орхигдуулах,
буруу
илэрхийлэх, эсвэл тодорхойгүй болгосноор
тодорхой тайлагнагч аж ахуйн нэгжийн талаар
санхүүгийн мэдээллээр хангадаг нийтлэг
зориулалттай санхүүгийн тайлангийн гол
хэрэглэгчдийн тухайн санхүүгийн тайланд
үндэслэж гаргах шийдвэрт нөлөөлнө гэж
үндэслэлтэйгээр таамаглаж болохоор бол эдгээр
мэдээлэл нь материаллаг байна.

Шинэ тодорхойлолтоор уг тодорхойлолтыг ашиглах “босго”-ыг нэмэгдүүлж өгсөн. Өмнөх тодорхойлолтын дагуу
хэрэглэгчдэд нөлөөлж байгаа эсэх тухай ойлголтод “болно” гэсэн нэр томьёог ашиглаж, үүнийг олон төрлөөр
тайлбарлан ойлгодог байсан. Шинэчлэгдсэн тодорхойлолтоор хэрэглэгчдэд үзүүлэх аливаа нөлөөг үнэлэхийн
оронд “үндэслэлтэйгээр таамаглаж болох” гэсэн нэр томьёог ашиглан үндэслэлтэй байдлын элементийг нэмж
өмнөх ойлголтыг өөрчилсөн.
Хуучин тодорхойлолтод дурдсан “хэрэглэгч” гэсэн ойлголтыг шинэ тодорхойлолтод “гол хэрэглэгч” болгон
нарийвчилснаар тухайн нөхцөл байдалд юу материаллаг байх вэ гэдгийг илүү тодорхой болгосон.
Мөн элемент нь гол хэрэглэгчдэд материаллаг байх эсэхийг тодорхойлоход хамааралтай мэдээллийг тодорхойгүй
болгох гэсэн ойлголтыг шинэчилсэн тодорхойлолтоор нэмсэн. Жишээлбэл, балансын дараах томоохон үйл явдлын
тодруулгыг санхүүгийн тайланд толилуулах дэс дараалалд томоохон бус зүйлийн тодруулгатай харьцуулахад илүү
ач холбогдол өгнө.
Шинэчилсэн тодорхойлолтыг дэмжих дараах нэмэлт заавруудаар мөн хангасан:

Материаллаг байдал нь мэдээллийн
шинж чанар эсвэл ач холбогдлоос
хамаарна (эсвэл аль аль нь)

Мэдээллийг орхигдуулах эсвэл буруу
илэрхийлэхтэй ижил нөлөөг гол
хэрэглэгчдэд үзүүлэхээр бол санхүүгийн
тайланд багтсан мэдээллийг тодорхойгүй
болгох боломжтой байдаг

Мэдээлэл нь дангаараа эсвэл бусад
мэдээллийн хамт материаллаг эсэхийг
үнэлэх

Санхүүгийн тайланг санхүү, эдийн
засгийн ерөнхий ойлголттой
хэрэглэгчдэд зориулан бэлтгэсэн

Энэхүү зааварт бодлого, толилуулга ба тодруулгын шийдвэрүүд нь СТОУС-ын хүрээнд материаллаг эсэхийг үнэлэх
үед хэрэглэгчдэд нэмэлт удирдамж өгнө.

Үлдэгдэл болон ажил
гүйлгээний материаллаг бус
бүлгүүдийг нийтэд нь
толилуулж болох бол илүү
ач холбогдолтой, томоохон
зүйлсийг санхүүгийн
тайланд тусад нь толилуулах
шаардлагатай.

Хэмжилт

Санхүүгийн тайлангийн
хэрэглэгчдэд зарим тодруулгууд
материаллаг бус гэдгийг тайлан
бэлтгэгч илүү амархан
тайлбарлах боломжтой болох
тул санхүүгийн тайлангийн
хэмжээг багасгах чадвартай
болно. Мэдээллийн тодорхойгүй
байдлын нөлөөтэй холбоотой
нэмэлт зааврын улмаас илүү ач
холбогдолтой тодруулгуудын
дэс дарааллыг өөрчлөх эсвэл
толилуулгыг нүдэнд тусах
хэлбэрээр хийх шаардлага үүсэж
болно.

Толилуулга

Тодруулга

Материаллагийн шинэчилсэн тодорхойлолтын үзүүлж болох практик нөлөөнд дараах зүйлс багтаж болно:

Материаллаг бус үлдэгдэл
ба ажил гүйлгээнд
стандартын хялбаршуулсан
хэлбэр ба практик хэрэглээг
хялбар мөрдөж болно.

Энэхүү товхимолд шинэчлэгдсэн чухал ойлголтуудыг онцлон харууллаа. Материаллагийн тодорхойлолтын
өөрчлөлттэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг НББОУСЗ-ийн төслийн цахим хуудаснаас энд дарж авна уу.
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