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შეტყობინება
მე-4 კატეგორიის ქართული საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტი შეიცავს საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდის
(ფონდი) საავტორო მასალებს, რომლებიც დაცულია.
რეპროდუცირებულია და გავრცელებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
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რილობითი თანხმობის გარეშე, თუ ასეთი გათვალისწინებული არაა გამოყენების უფლე
ბის პირობებით (შენიშნვა - გადამისამართება უნდა მოხდეს ამ პირობებზე).
საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგე
ბის სტანდარტი გამოშვებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობით საქართველოში და არ არის მომზა
დებული ან დამტკიცებული საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტების საბჭოს მიერ.
საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგე
ბის სტანდარტი არ უნდა გავრცელდეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

სავაჭრ ო ნიშნები

ფონდს მთელს მსოფლიოში აქვს რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები, მათ შორის “IAS®”,
“IASB®”, “IFRIC®”, “IFRS®”, the IFRS® logo, “IFRS for SMEs®”, IFRS for SMEs® logo, the
“Hexagon Device”, “International Accounting Standards®”, “International Financial Reporting
Standards®”, [“NIIF®”], და “SIC®”. დამატებითი დეტალების მიღება ფონდის სავაჭრო
ნიშნების შესახებ შესაძლებელია ლიცენზიის გამცემისგან, მოთხოვნის შემთხვევაში.

მომხმარებელთა მიერ გამოყენებ ის პირობ ებ ი
1.

საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდი და ბუღალტრუ
ლი აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური საქარ
თველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის მომხმარებლებს (მომხმარებლები) აძლევენ უფლებას საქართველოს
მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტან
დარტი გამოიყენონ:
(i) მომხმარებელთა პროფესიული გამოყენებისათვის, ან
(ii) კერძო სწავლებისა და განათლებისათვის
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პროფესიული გამოყენება: ნიშნავს საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების
გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენებას მომხმარებ
ლის პროფესიულ საქმიანობაში, რომელიც უკავშირდება საბუღალტრო მომსახუ
რების მიწოდებას, რაც გულისხმობს საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების
გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად ფინანსური
ანგარიშგების ან/და ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის მომზადებას მომხმარებ
ლების კლიენტთათვის ან იმ საქმიანობისთვის, რომელშიც მომხმარებელი დასაქმე
ბულია, როგორც ბუღალტერი.
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გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, ზემოხსენებული გამოყენება არ გულისხმობს
ისეთ მოქმედებას, როგორიცაა საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გა
მარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის (კომერციული მიზნით) გამო
ყენება, გარდა საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფი
ნანსური ანგარიშგების სტანდარტის პირდაპირი ან არაპირდაპირი გამოყენებისა,
როგორიცაა, მათ შორის, კომერციული სემინარები, კონფერენციები, კომერციული
ტრენინგები ან მსგავსი აქტივობები.
2.

ნებისმიერი სხვა გამოყენებისას, რომელიც სცდება პროფესიული გამოყენების ფარ
გლებს, მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშ
გებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საერთაშორისო ფინანსური
ანგარიშგების სტანდარტების ფონდს ცალკე ლიცენზიის მიღებისათვის, იმ პირობე
ბითა და იმ ვადით, რომელზეც ორმხრივად შეთანხმდებიან.

3.

გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს პირდაპირაა ნებადართული ამ შეტყობინებაში, ბუ
ღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახუ
რისა და ფონდის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, მომხმარებელს არ
აქვს უფლება გასცეს ლიცენზია, ქველიცენზია, გადასცეს, გაგზავნოს, გაყიდოს, გაა
ქირავოს ან სხვაგვარად მიაწოდოს მესამე პირებს საქართველოს მე-4 კატეგორიის
საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის რომელიმე ნა
წილი ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით, იქნება ეს ელექტრონული, მექანიკური
თუ სხვა ცნობილი ან ჯერ კიდევ არ გამოგონებული.

4.

მომხმარებელი არაა უფლებამოსილი გადააკეთოს, შეიტანოს ცვლილებები, დამა
ტებები ან შექმნას საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის მსგავსი ნაშრომი, თუ ეს პირდაპირ არაა ნე
ბადართული ამ შეტყობინებაში.

5.

საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდის ინტელექტუა
ლური საკუთრების ლიცენზიასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის,
გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: licences@ifrs.org-ზე.
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მოქმედების სფერო
7

სტანდარტის მოქმედების სფერო
1.1 წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი (შემდგომ - სტანდარ
ტი) ვრცელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა (შემდგომ - საწარმო)
ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებზე (შემდგომ - ფინანსური ან
გარიშგება), იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც საწარმო იყენებს ფინანსუ
რი ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს (შემდგომ - ფასს სტან
დარტები), ან მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტს (შემდგომ - მსს ფასს სტანდარტი), „ბუღალ
ტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონის (შემდგომ - კანონი) შესაბამისად.

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქარ
თველოს კანონით განისაზღვრება საწარმოები, რომელთაც მოეთხოვე
ბათ წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენება, თუ
ისინი არ არჩევენ გამოიყენონ:
• ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს სტან
დარტები); ან
• მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთა
შორისო სტანდარტები (მსს ფასს სტანდარტი).
წინამდებარე სტანდარტი ვრცელდება მხოლოდ ინდივიდუალურ ფინან
სურ ანგარიშგებებზე. ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება არის ინ
დივიდუალური საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება, მათ შორის მშობელი
საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება.
მშობელ საწარმოს შეიძლება მოეთხოვებოდეს კონსოლიდირებული ფი
ნანსური ანგარიგების მომზადება, რაც საწარმოთა ჯგუფის (ანუ მშობელი
საწარმო და მისი შვილობილი საწარმოები) ფინანსურ ანგარიშგებას წარ
მოადგენს. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესა
ხებ“ საქართველოს კანონით დადგენილია, როდის უნდა მოამზადოს მშო
ბელმა საწარმომ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, ისევე,
როგორც სტანდარტები, რომელთა შესაბამისად უნდა მომზადდეს აღნიშ
ნული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება.
მშობელ საწარმოს შეიძლება მოეთხოვებოდეს ასევე ინდივიდუალური
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება. ისეთ შემთხვევაში, თუ მშობელი სა
წარმო აკმაყოფილებს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს განმარტებას, მან

თავისი ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად უნ
და გამოიყენოს წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, იმ
შემთხვევის გარდა, როდესაც საწარმო იყენებს ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტებს, ან მცირე და საშუალო საწარმოების ფი
ნანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტს.

8
1.2

მეოთხე კატეგორიის საწარმო განიმარტება კანონის მე-2 მუხლის
პირველი პუნქტის „ტ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

ძალაში შესვლის თარიღი
1.3

საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს 2018 წლის 1
იანვარს ან ამ თარიღის შემდეგ დაწყებული საანგარიშგებო პერიო
დებისთვის. ნებადართულია წინამდებარე სტანდარტის ვადამდელი
გამოყენება.

me-2 ganyofileba

დაშვ ებ ებ ი და 
ძირ ით ად ი პრინციპ ები

მოქმედების სფერო
2.1

ამ განყოფილებაში აღწერილია ის დაშვებები და ძირითადი პრინციპე
ბი, რომლებიც საფუძვლად უდევს საწარმოების ოპერაციების აღიარებასა
და შეფასებას წინამდებარე სტანდარტის ფარგლებში.

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი
2.2

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, წარსული ოპერაციების
გათვალისწინებით, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქ
მიანობის ფინანსური შედეგების შესახებ ისეთი ინფორმაციის მიწოდება,
რომელიც სასარგებლო იქნება ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისა
ღებად და კორპორაციული მართვის გაუმჯობესებისათვის.

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაცია სასარგებლოაა, როდესაც
იგი შესაფერისია ეკონომიკური გადაწყვეტილების მისაღებად , მაგალითად
კრედიტორის მიერ საწარმოსთვის სესხის გაცემის, ან ინვესტორის მიერ
ინვესტიციის განხორციელების გადაწყვეტილება. ამ მიზნის შესასრულებ
ლად, წინამდებარე სტანდარტის მიხედვით, ფინანსური ანგარიშგება უზ
რუნველყოფს ინფორმაციას საწარმოს აქტივების, ვალდებულებების, კაპი
ტალის, შემოსავლისა და ხარჯების შესახებ, ასევე განმარტებით შენიშვნებს
არ აღიარებული ვალდებულებების, პირობითი მუხლებისა და გარკვეულ
დაკავშირებულ მხარეებთან განხორციელებული ოპერაციების თაობაზე.

უტყუარი და სამართლიანი თვალსაზრისის დაშვება
2.3

წინამდებარე სტანდარტის ფარგლებში მოქმედებს დაშვება, რომ ამ სტან
დარტის შესაბამისად შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უტყუარ და სა
მართლიან ინფორმაციას იძლევა, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა
და მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგების შესახებ.

9

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების სიმარტივის, მცირე ზომისა და ფინანსუ
რი ანგარიშგების შეზღუდული შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ფი
ნანსური ანგარიშგების ამ სტანდარტით გამარტივებულია ბუღალტრული
აღრიცხვა და ანგარიშგება იმასთან შედარებით, რაც, სხვა შემთხვევაში,
მოეთხოვებოდათ ამ საწარმოებს.
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აღნიშნული გამარტივება გულისხმობს:
·

ფინანსური ანგარიშგების სრულ პაკეტში შემავალი კომპონენტების
რაოდენობის შემცირებას:
o მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების, შემოსავ
ლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების
და სამი განმარტებითი შენიშვნის მოთხოვნით; და
o ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ნებაყოფლობითი წარდგე
ნის დაშვებით.

• ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ფორმატის მითითებას მუხლების
დონეზე;
• გამარტივებული ბუღალტრული აღრიცხვის (მაგ., აქტივებისა და
ვალდებულებების აღიარება და შეფასება) დადგენას;
• განმარტებითი შენიშვნების უმეტესობის გამორიცხვას.
მიჩნეულია, რომ აღნიშნული გამარტივებები არ დააკნინებს მეოთხე კატე
გორიის საწარმოების ფინანსური მდგომარეობისა და ფინანსური შედეგე
ბის უტყუარ და სამართლიან წარდგენას წინამდებარე სტანდარტის შესაბა
მისად შედგენილ განმარტებით შენიშვნებთან ერთად.

ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი პრინციპები
2.4

საწარმომ ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს 2.5-2.8 პუნქტებში
მითითებულ ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით.

2.5

ფუნქციონირებადობის პრინციპით აღრიცხვა – ამ პრინციპით აღრიცხვა
მართებულია, თუ ხელმძღვანელობას განზრახული არა აქვს საწარმოს
ლიკვიდაცია, ან საქმიანობის შეწყვეტა და არც იძულებულია, ასე რომ
მოიქცეს.

თუ სხვაგვარად მითითებული არ არის, ფინანსური ანგარიშგების მომხმა
რებელმა უნდა მიიჩნიოს, რომ საწარმო მომავალში (მაგ., მომდევნო 12
თვის განმავლობაში) გააგრძელებს ფუნქციონირებას და არ მოხდება მისი
ლიკვიდაცია. ამიტომ ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში სა
წარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა შეაფასოს საწარმოს უნარი, საქმიანობა
გააგრძელოს, როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ. (იხ. პუნქტი 3.4).
თუ შეფასების საფუძველზე ხელმძღვანელობა დაადგენს, რომ საწარმო არ
არის ფუნქციონირებადი, ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს ისეთი
საფუძვლით, რომელიც ასახავს ფაქტს, რომ საწარმო არ არის ფუნქციონი
რებადი (იხ. პუნქტები 3.5, 3.6 და 18.5).

2.6

დარიცხვის მეთოდი – აქტივების, ვალდებულებებისა და კაპიტალის აღია
რება მაშინ, როდესაც ისინი აკმაყოფილებს ამ ელემენტებისთვის დადგე
ნილ განმარტებებსა და აღიარების კრიტერიუმებს.

დარიცხვის მეთოდი გულისხმობს ოპერაციების ან სხვა მოვლენების აღია
რებას მათი მოხდენისას, თუნდაც შესაბამისი ფულადი ნაკადები (ფულადი
სახსრების მიღება და გადახდა) სხვა პერიოდში წარმოიქმნას.
დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვა აღიარებს:
• ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ელემენტებს აქტივისა და ვალ
დებულების (იხ. პუნქტები 2.9, 2.10 და 2.15) განმარტებებისა და აღიარე
ბის კრიტერიუმების საფუძველზე; და
• შემოსავალსა და ხარჯებს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებე
ლი მოგების ანგარიშგებაში შემოსავლისა და ხარჯების განმარტების
და აღიარების კრიტერიუმების საფუძველზე (იხ. პუნქტები 2.12, 2.13 და
2.15).
მაგალითად, როდესაც საწარმო კრედიტით გაყიდულ საქონელს მომხმარე
ბელს გადასცემს:
• დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვისას, გამყიდველი აღრიცხავს სავაჭრო
მოთხოვნას (აქტივი) და ამონაგებს (შემოსავალი).
• საკასო მეთოდით აღრიცხვისას, გამყიდველი გაყიდვის აღრიცხვას გა
დაავადებს მომხმარებლისგან თანხის გადახდამდე, ანუ ის არ აღიარებს
სავაჭრო მოთხოვნას (აქტივი).
ანალოგიურად, როდესაც საწარმო საქონელს კრედიტით ყიდულობს,
მომწოდებლისგან:
• დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვისას, მყიდველი, როგორც წესი, სავაჭრო
კრედიტორულ დავალიანებას (ვალდებულება) და სასაქონლო-მატე
რიალურ ფასეულობებს (აქტივი) აღრიცხავს მომწოდებლისგან შესყი
დული საქონლის მიღებისთანავე.
• საკასო მეთოდით აღრიცხვისას მყიდველი სასაქონლო-მატერიალურ
ფასეულობებს, როგორც წესი, აღიარებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მომ
წოდებელს გადაუხდის თანხას, ანუ ის სავაჭრო კრედიტორულ დავა
ლიანებას (ვალდებულებას) არ აღიარებს.
ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მომზადება ხდება მხოლოდ საკასო
მეთოდის მიხედვით.

2.7

წინდახედულობა – (i) შეიძლება მხოლოდ საანგარიშგებო თარიღის
თვის არსებული მოგების აღიარება; (ii) უნდა აღიარდეს მოცემული
ან წინა საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში წარმოქმნილი ყვე
ლა ვალდებულება, მაშინაც კი, როდესაც ამგვარი ვალდებულებების
წარმოქმნა ცხადი გახდება მხოლოდ საანგარიშგებო თარიღსა და ბუ
ღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველო
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ბის სამსახურისთვის (შემდგომ – სამსახური) ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენის თარიღებს შორის პერიოდში; და (iii) უნდა აღიარდეს ყველა
აქტივის გაუფასურება.
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ფინანსური ანგარიშგების წინამდებარე სტანდარტით მოითხოვება ფინან
სურ ანგარიშგებაში კონსერვატიული მიდგომის გამოყენება. წინდახედუ
ლობა ვრცელდება მუხლების აღიარებასა და შეფასებაზე.

2.8

არსებითობა – ინფორმაცია არსებითია, თუ მის გამოტოვებას ან არასწო
რად წარდგენას, ინდივიდუალურად ან ერთობლიობაში, შეუძლია გავ
ლენა იქონიოს საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მომ
ხმარებლების მიერ მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. არსები
თობა დამოკიდებულია გამოტოვებული ან არასწორად წარმოდგენილი
ინფორმაციის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა ხდებოდეს
შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით.

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაცია ეხმარება მის მომხმარებ
ლებს ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. ნებისმიერი ინფორმა
ცია, რომელიც მოსალოდნელია, რომ გონივრულობის ფარგლებში გავლე
ნას იქონიებს ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემული ინფორმაციის საფუძ
ველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, არსებითია.
სხვა სიტყვებით, არსებითობა არის ზღვარი, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება მი
სი მომხმარებლების ეკონომიკური გადაწყვეტილებებისმიღებისათვის შესაფერი
სი ხდება. არსებითობა წარმოადგენს გამოტოვების ან უზუსტობის ასატან დონეს.
იმის განსაზღვრა, კონკრეტული ინფორმაცია არსებითია თუ არა, მოით
ხოვს განსჯას, შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით. ინფორმაცია
შეიძლება არსებითი იყოს მისი სიდიდის ან ხასიათის გამო.
არსებითობა ვრცელდება:
• აღიარებასა და შეფასებაზე, „საწარმომ ეს სტანდარტი უნდა გამოიყე
ნოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სტანდარტის ამა თუ იმ მოთხოვ
ნის უგულებელყოფა არსებით გავლენას არ მოახდენს ფინანსურ ანგა
რიშგებაზე“ (პუნქტი 4.3);
• ცალ-ცალკე/აგრეგირებულად წარდგენაზე (იხ. პუნქტი 3.7).
ოპერაციის მაგალითი, რომელიც უფრო მოსალოდნელია, რომ არსებითად
მიიჩნევა თავისი ხასიათის გამო, არის დაკავშირებულ მხარესთან ოპერაცია
(იხ. პუნქტი 3.15).
გარკვეული გარემოებები ზრდის არსებითობას. მაგალითად, თუ ბანკის სეს
ხის პირობით მოითხოვება, რომ მსესხებლის მთლიანი მოგების მარჟა უნდა
აღემატებოდეს კონკრეტულ მინიმალურ დონეს, სხვა შემთხვევაში მთლიან
მოგების მარჟაზე არაარსებითი გავლენა არსებითი გახდება, თუ იგი იწვევს
სესხის პირობის დარღვევას, რაც განაპირობებს ბანკის მიერ საწარმოსგან

დამატებითი უზრუნველყოფის მოთხოვნის უფლებას.
მაგალითი 1- არარსებითი მუხლი
31/12/20X1-ში A საწარმომ წინასწარ გადაიხადა 20 ლარი ჟურნალის გა
მოსაწერად, რაც A საწარმოს უფლებას აძლევს მიიღოს ამ ჟურნალის მომ
დევნო ექვსი გამოცემა (ანუ თვეში თითო გამოცემა, იანვრიდან 20X2 წლის
ივნისამდე).
31/12/20X1-ში A საწარმომ უნდა აღიაროს ჟურნალის გამოწერის წინასწა
რი გადახდის აქტივი. თუმცა, A საწარმო 20 ლარს მიზანმიმართულად აღია
რებს, როგორც 20X1 წელს ხარჯის სახით გადახდილს.
მისი ხასიათისა და ძალიან მცირე თანხის (20 ლარი) გამო ჟურნალის გამო
წერა არაარსებითია - ნაკლებად მოსლოდნელია, რომ A საწარმოს მიერ
მისმა „არასწორად“ აღრიცხვამ გავლენა იქონიოს 31/12/20X1 წლის ფი
ნანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ რაციონალურ ეკონომიკურ
გადაწყვეტილებაზე.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ელემენტები
2.9

აქტივი – რესურსი, რომელსაც საწარმო აკონტროლებს წარსულში მომ
ხდარი მოვლენების შედეგად და რის საფუძველზეც საწარმო მომავალში
მოელის ეკონომიკური სარგებლის მიღებას.

აქტივი რომ არსებობდეს, საჭიროა ორი მოთხოვნის დაკმაყოფილება:
• რესურსის კონტროლი; და
• ეკონომიკური სარგებლის მიღების პოტენციალი.
• კონტროლი საწარმოს აქტივის გამოყენების განკარგვისა და მისი გამო
ყენებიდან ეკონომიკური სარგებლის მიღების შესაძლებლობას აძლევს.
აქტივის კონტროლის მრავალნაირი მტკიცებულება არსებობს. როგორც
წესი, კონტროლი წარმოიშობა იურიდიული საკუთრებიდან (საწარმოს
გააჩნია აქტივის იურიდიულად წარმოიქმნება ფლობის უფლება), თუმცა,
ყოველთვის აუცილებელი არ არის აქტივის საკუთრებაში ფლობა მასზე
კონტროლისთვის.
ეკონომიკური სარგებლის მიღების პოტენციალი არის საწარმოსთვის აქტი
ვის მიერ ფულადი სახსრების ნაკადების (როგორ წესი, ფულადი სახსრების)
შემდეგნაირად წარმოქმნის შესაძლებლობა:
• პირდაპირ, მაგალითად სავაჭრო მოვალისგან ფულადი სახსრების მი
ღება; ან
• არაპირდაპირ, მაგალითად, მანქანა-დანადგარს გამოიყენებს იმ სა
ქონლის წარმოებისთვის, რომელიც კრედიტით იყიდება და საბოლოოდ
ფულადი სახსრების მიღება ხდება სავაჭრო მოთხოვნებიდან.
ოპერაციები ან მოვლენები, რომელთა მომავალში მოხდენა მოსალოდნე
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ლია, არ წარმოადგენს აქტივებს. მაგალითად, აქტივის ყიდვის განზრახვა
თავისთავად ვერ აკმაყოფილებს აქტივის განმარტებას.
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აქტივებს სხვადასხვანაირი ფორმა აქვთ. ისინი შეიძლება იყოს მატერიალუ
რი (მაგალითად, მოწყობილობები და საქონელი), ან არამატერიალური (მა
გალითად, პროგრამული უზრუნველყოფა, სახელშეკრულებო უფლებები,
ფინანსური აქტივები).

2.10

ვალდებულება – საწარმოს ისეთი ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა
წარსული მოვლენების შედეგად და რომლის დაფარვა მოსალოდნელია,
რომ გამოიწვევს ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გას
ვლას საწარმოდან.

ვალდებულების აღიარებისთვის, საჭიროა ორი კრიტერიუმის დაკმაყოფი
ლება:
• წარსული მოვლენის შედეგად წარმოქმნილი მიმდინარე მოვალეობა;
და
•

საწარმოდან რესურსების მოსალოდნელი გასვლა.

მიმდინარე მოვალეობა არის საწარმოს ეკონომიკური რესურსების
გადაცემის პასუხისმგებლობა, რომლის თავიდან აცილება საწარმოს არ
შეუძლია. მიმდინარე მოვალეობა შეიძლება იყოს:
• იურიდიულად აღსრულებადი სახელშეკრულებო მოვალეობა;
• იურიდიულად აღსრულებადი სავალდებულო მოვალეობა (როგორიცაა
მაგალითად გადასახადი და სოციალური დაცვის გადასახდელები); ან
• კონსტრუქციული მოვალეობა.
კონსტრუქციული მოვალეობა წარმოიქმნება ჩვეულებრივი ბიზნეს-პრაქ
ტიკის, ტრადიციის ან კარგი ბიზნეს-ურთიერთობის შენარჩუნების, ან სა
მართლიანი ქცევის სურვილის გამო. მაგალითად, მწარმოებელი მუდმივად
იბრუნებს დეფექტურ საქონელს გარანტიის ვადის გასვლის შემდეგ, მიუ
ხედავად იმისა, რომ იურიდიულად მას ამის გაკეთება არ მოეთხოვება. ეს
პრაქტიკა მომხმარებლებში წარმოქმნის რეალურ მოლოდინს, რომლის
შესრულების თავიდან აცილების მცირე შესაძლებლობა აქვს მწარმოებელს,
ან საერთოდ არა აქვს.
წარსულ მოვლენას, რომელიც იწვევს მიმდინარე მოვალეობას, ზოგჯერ „მა
ვალდებულებელ მოვლენას“ უწოდებენ. მაგალითად, კრედიტით საქონლის
ყიდვა მავალდებულებელი მოვლენაა სავაჭრო კრედიტორული დავალია
ნებისათვის, ხოლო ბანკისგან ფულის სესხება მავალდებულებელი მოვლე
ნაა საბანკო სესხის დაფარვისთვის.
მომავალში აქტივის შეძენის შესახებ გადაწყვეტილება თავისთავად არ წარ
მოადგენს მავალდებულებელ მოვლენას.

ვალდებულებები მოიცავს ასევე შედეგების მოვალეობებს საქონლის სამო
მავლო გაყიდვისთვის ან მომსახურების მომავალში გაწევისთვის წინასწარ
მიღებულ თანხებთან მიმართებით.
მიმდინარე მოვალეობის ანგარიშსწორებისთვის მოითხოვება მომავალში
ეკონომიკური სარგებლის გაღება. მაგალითად, ფულადი სახსრების გადახ
და სავაჭრო კრედიტორისთვის ან ბანკის სესხის დასაფარად.

2.11

საკუთარი კაპიტალი – საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება
ყველა ვალდებულების გამოკლების შემდეგ.

საკუთარი კაპიტალი წმინდა აქტივების ტოლია (ანუ აქტივებს გამოკლებუ
ლი ვალდებულებები). საზოგადოდ, იგი წარმოადგენს მესაკუთრის წილს
ბიზნესისაქტივებში,ყველა ვალდებულებისდაფარვისშემდეგ.
საკუთარი კაპიტალის ქვე-კლასიფიკაცია შეიძლება სხვადასხვა კაპიტალი
სა და რეზერვების სახით. როგორც წესი, იგი მოიცავს სულ მცირე სააქციო
კაპიტალს (მესაკუთრეების მიერ შეტანილი ფონდები) და გაუნაწილებელ
მოგებას.

ფინანსური შედეგების ელემენტები
2.12

შემოსავალი – ეკონომიკური სარგებლის ზრდა საანგარიშგებო პერიო
დის განმავლობაში აქტივების შემოდინების ან ხარისხის გაუმჯობესების,
ან ვალდებულებების შემცირების გზით, რაც იწვევს საწარმოს საკუთარი
კაპიტალის ზრდას, რომელიც დაკავშირებული არაა მესაკუთრეთა მიერ
საკუთარ კაპიტალში განხორციელებულ დამატებით შენატანებთან.

შემოსავლის მაგალითები მოიცავს საქონლის გაყიდვიდან და მომსახურე
ბის გაწევიდან მიღებულ ამონაგებს, პროცენტს, დივიდენდებსა და სავალუ
ტო შემოსულობებს.

2.13

ხარჯები - ეკონომიკური სარგებლის შემცირება, საანგარიშგებო პერიო
დის განმავლობაში საწარმოდან აქტივების გასვლის ან აქტივების ხარის
ხის გაუარესების, ან ვალდებულებების ზრდის საფუძველზე, რაც იწვევს
საწარმოს საკუთარი კაპიტალის შემცირებას, რომელიც დაკავშირებული
არაა მესაკუთრეებზე გაცემულ განაწილებასთან.

ხარჯების მაგალითები მოიცავს შემდეგს:
• ცვეთას (ცვეთადი აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარებას);
• გაუფასურებას (გამოყენების ან გაყიდვის მეშვეობით ამოღებადი აქტი
ვის ღირებულების შემცირებას);
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•

ღირებულების სხვა უარყოფით ცვლილებებს, როგორიცაა, მაგალითად,
გაუფასურების შემცირებები და ზარალი სავალუტო ოპერაციებიდან;

• აქტივის საბალანსო ღირებულებას, რომლის აღიარება შეწყდა გაყიდვი
სას (მაგ. გაყიდული საქონლის თვითღირებულება); და
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• ვალდებულებების წარმოქმნას (მაგ. თანამშრომლებისთვის მათ მიერ
შესრულებული სამუშაოსთვის გადახდის მოვალეობა).

2.14

მოგება ან ზარალი არის საწარმოს საქმიანობის შედეგი, სხვაობა ერთსა
და იმავე პერიოდის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის, ამიტომ იგი არ
წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების ცალკე ელემენტს.

ელემენტების აღიარება
2.15

აღიარება არის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში იმ მუხლის ასახვის
პროცესი, რომელიც აკმაყოფილებს აქტივის, ვალდებულების, შემოსავ
ლის ან ხარჯის განმარტებას და შემდეგ კრიტერიუმებს:
(ა) მოსალოდნელია ამ მუხლთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომი
კური სარგებლის საწარმოში შემოსვლა ან საწარმოდან გასვლა; და
(ბ) მუხლს გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება, რომელიც შეიძ
ლება საიმედოდ შეფასდეს.

ზოგიერთი მუხლი, რომელიც აკმაყოფილებს აქტივის ან ვალდებულების
განმარტებას, არ აღიარდება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში,
რადგან ისინი ვერ აკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმებს. ზოგჯერ გან
სჯის გამოყენებაა საჭირო იმის განსაზღვრისთვის, დაკმაყოფილებულია თუ
არა აღიარების კრიტერიუმები. მაგალითად, განუსაზღვრელი ვადების ან
ოდენობის ვალდებულება:
• ვალდებულება დადასტურებულია, ანუ აკმაყოფილებს პუნქტში 11.9 მო
ცემულ აღიარების კრიტერიუმებს; ან
• პირობითი ვალდებულებაა (იხ. პუნქტი 11.4).
ზოგიერთ შემთხვევაში წინამდებარე სტანდარტით ერთმნიშვნელოვნადაა
დადგენილია, რომ კონკრეტული აქტივი ან ვალდებულება არ უნდა აღიარ
დეს. მაგალითად:
• საწარმოში შექმნილ არამატერიალურ აქტივებზე გაწეული დანახარჯი
არ უნდა აღიარდეს აქტივად (იხ. პუნქტი 7.4);
• იჯარისთვის, რომელიც არ წარმოადგენს საკუთრების გადაცემის პირო
ბის მქონე იჯარას, პუნქტის 10.8 შესაბამისად, მოიჯარემ არ უნდა აღია
როს:
o აქტივის გამოყენების უფლება; და

o სამომავლო საიჯარო გადახდების მოვალეობა ვალდებულე
ბის სახით.

2.16

მომავალი ეკონომიკური სარგებლის ალბათობა. მომავალი ეკონომიკუ
რი სარგებლის შემოდინება/გადინების ალბათობის შეფასება ეყრდნობა
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არსებულ იმ პირობებს ან/და მტკიცე
ბულებებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ფინანსური ანგარიშგების შედ
გენისას. ამგვარი შეფასებები ცალ-ცალკე კეთდება, თითოეული ინდივი
დუალურად არსებითი მუხლისთვის და ასევე ინდივიდუალურად არაარ
სებითი მუხლებისგან შემდგარი დიდი ჯგუფისთვის.

მაგალითები, სადაც ნაჩვენებია ინდივიდუალური და ჯგუფის (აგრეგირებული)
ალბათობის შეფასება, იხილეთ პუნქტის 11.9 (ბ) ქვემოთ მოცემულ თვითს
წავლების მასალებში.

2.17

საიმედოდ შეფასება. ხშირ შემთხვევაში, მუხლის თვითღირებულება ან
ღირებულება ცნობილია, სხვა შემთხვევაში უნდა შეფასდეს. გონივრული
შეფასებების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების შედგენის მნიშვნელო
ვანი ნაწილია და არ ამცირებს მის საიმედოობას. ინფორმაცია საიმედოა
მაშინ, თუ იგი არ შეიცავს არსებით შეცდომას, არ არის მიკერძოებული და
სამართლიანად აჩვენებს იმას, რის საჩვენებლადაც არის გამიზნული, ან,
რასაც უნდა აჩვენებდეს, გონივრული მოლოდინის ფარგლებში.

საწარმომ მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება ვერ შეძლოს აქტივის ან
ვალდებულების თანხის გონივრულად საიმედოდ შეფასება.

2.18

სტანდარტით ნებადართული არ არის ფინანსური მდგომარეობის ან
გარიშგებაში ისეთი მუხლების აღიარება, რომლებიც ვერ აკმაყოფი
ლებს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების რომელიმე ელემენტის
განმარტებას.

შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას
2.19

თავდაპირველი აღიარებისას საწარმომ აქტივები და ვალდებულებები
თვითღირებულებით უნდა შეაფასოს. იშვიათ გარემოებებში, წინამდება
რე სტანდარტით მოითხოვება საწარმოს მიერ აქტივის ან ვალდებულების
თვითღირებულების შეფასება, აღიარების თარიღის მდგომარეობით გან
საზღვრული, მისი საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასების საფუძ
ველზე.
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• მრავალი აქტივის თვითღირებულებაა გარიგების ფასი აქტივის შეძენი
სას (გადახდილი თანხა). თვითღირებულება მოიცავს ასევე ამ აქტივის
შეძენასთანპირდაპირდაკავშირებულსხვა ხარჯებს.
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• გადავადებული გადახდების შემცველი ოპერაციების შემთხვევაში, და
ფინანსების შეთანხმების ასახვის მიზნით, თვითღირებულება შეფასდე
ბააღიარებისთარიღითდაუყოვნებლივგადახდისფასით.
• არაფულადიოპერაციებისთვისთვითღირებულება შეფასდება გაცვლი
ლი საგნებისსაბაზრო ღირებულებითშეძენისთარიღით.

თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასება
2.20 თავდაპირველი აღიარების შემდგომ აქტივების ხელახალი შეფასების
მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ აქტივები შეფასებული არ იყოს იმაზე
უფრო მეტი ღირებულებით, რა ოდენობის ანაზღაურების მიღებასაც
საწარმო მოელის აქტივის გაყიდვის ან გამოყენების შედეგად.

წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ანაზღაურებადი
ღირებულების შეფასება სხვადასხვა სახის აქტივისათვის სხვადასხვა
მიდგომით ხდება. მაგალითად:
• ფინანსური აქტივები უნდა შეფასდეს საანგარიშგებო თარიღით მათი
ანაზღაურებადი ღირებულების მიხედვით (იხ. პუნქტი 5.14);
•

მარაგი უნდა შეფასდეს საანგარიშგებო თარიღით მისი შეფასებული
გასაყიდი ფასით, შემცირებული პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვის
დანახარჯებით (იხ. პუნქტი 6.3);

• არაფინანსური აქტივები (მაგ. გრძელვადიანი აქტივები და სასოფლოსამეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიური აქტივები, რომლებიც აღირიცხება
თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით) უნდა შეფასდეს
საანგარიშგებო თარიღით მათი ანაზუღაურებადი ღირებულებით (იხ.
პუნქტი 9.4).

2.21

არაფინანსური აქტივები – როგორც წესი, ფასდება თვითღირებულე
ბით, დაგროვილი ცვეთისა/ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასუ
რების ზარალის (თუ ასეთი არსებობს) გამოკლებით (იხ. მე-9 განყოფი
ლება - „არაფინანსური აქტივების გაუფასურება“).

მაგალითებისათვისიხილეთ მე-7 განყოფილება - გრძელვადიანიაქტივები
და მე-8 განყოფილება - ბიოლოგიურიაქტივები ს ოფლისმეურნეობაში.

2.22 ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები – გარდა სხვა სა
წარმოების წილობრივ ინსტრუმენტებში ფლობილი ინვესტიციებისა,

ფასდება თვითღირებულებით, რომელიც კორექტირებულია დარიცხუ
ლი მისაღები პროცენტით, ხოლო ფინანსური აქტივების შემთხვევაში,
ასევე დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხის გამოკლებით, თუ
ასეთი არსებობს (იხ. მე-5 განყოფილება -„ფინანსური ინსტრუმენტები“).
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მაგალითებისთვისიხილეთმე-5 განყოფილება - ფინანსურიინსტრუმენტები.

2.23 წილობრივი ინვესტიციები – ფასდება თვითღირებულებით, რომელსაც
აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალი, თუ ასეთი არსებობს.

მაგალითებისთვისიხილეთმე-5 განყოფილება - ფინანსურიინსტრუმენტები.

2.24 ვალდებულებები, გარდა ფინანსური ვალდებულებებისა – როგორც წე
სი, ფასდება საწარმოს მიერ იმ თანხის ოდენობის საიმედოდ შეფასებით,
რომელიც საჭირო იქნებოდა ვალდებულების შესასრულებლად საანგა
რიშგებო თარიღის მდგომარეობით.

მაგალითებისთვის იხილეთ თვითსწავლების მასალები პუნქტის 11.11 ქვემოთ.

2.25 ანაზღაურებადი ღირებულება - თანხა, რომლის მიღებასაც საწარმო
მოელის აქტივიდან.
აქტივების შეფასებისას ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრა საწარმოს
უწევს შემდეგი შემთხვევების დროს:
•

როდესაც საწარმოში ლიკვიდაციის პროცედურა ჯერ არ დაწყებულა,
მაგრამ ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, შეწყვიტოს საქმიანობა ან
დაადგინა, რომ გარდა საქმიანობის შეწყვეტისა, სხვა ალტერნატივა არ
აქვს (იხ. პუნქტი 3.5);

•

როდესაც საწარმო ლიკვიდაციის პროცესში იმყოფება და გადაწყვეტს,
რომ მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება (იხ. პუნქტი 3.6);

•

როდესაც საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არსებობს ნიშნები იმისა,
რომ საწარმოს ფინანსური აქტივები შეიძლება გაუფასურებული იყოს (იხ.
პუნქტი 5.14);

•

როდესაც საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არსებობს ნიშნები იმისა,
რომ საწარმოს არაფინანსური აქტივები შეიძლება გაუფასურებული იყოს
(იხ. პუნქტი 9.2).

წინამდებარე სტანდარტის მიხედვით, ანაზღაურებადი ღირებულება არის
თანხა, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის აქტივის გაყიდვის ან გამოყენების
შედეგად.

წიმამდებარე სტანდარტის მიხედვით, როგორც წესი, ფინანსური აქტივებიდან
ფულადი ნაკადი წამოიქმნება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების
შესრულებისას (მაგალითად, ფულადი სახსრების მიღება დებიტორებისგან,
როდესაც გადახდის ვადა დადგება). ფულადი სახსრები წარმოიქმნება, ასევე,
ფინანსური აქტივების გაყიდვით.
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ფულადი ნაკადები არაფინანსური აქტივებიდან, როგორც წესი, წარმოიქმნება
ისეთი გზებით, როგორებიცაა:
•

აქტივის გამოყენება (მაგალითად, მზა პროდუქციის შესაქმნელად, მისი
შემდგომ მომხმარებელზე გაყიდვით);

•

აქტივის იჯარით გაცემა (მაგალითად, შენობის იჯარით გაცემით
მოიჯარეებზე) და

•

აქტივის გაყიდვა.
წინამდებარე სტანდარტის მიხედვით, აქტივის ანაზღაურებადი
ღირებულების შეფასება წარმოადგენს ხელმძღვანელობის გონივრულ
გადაწყვეტილებას, რაც ეფუძნება საწარმოს სპეციფიკას. შესაბამისად,
შესაძლებელია, რომ სხვადასხვა საწარმომ, რომელთაც თითქმის
იდენტური აქტივები აქვთ, ზოგიერთ შემთხვევაში, დასაბუთებულად,
თავიანთი აქტივები სხვადასხვა ანაზღაურებადი ღირებულებით შეაფასონ.
უფრო მეტიც, წინამდებარე სტანდარტი კი არ ავალდებულებს საწარმოს
(გასხვავებით ფასს ან მსს ფასს სტადარტისგან), შეაფასოს აქტივის
როგორც გასაყიდი, ასევე გამოყენების ღირებულება, არამედ უტოვებს
მას არჩევანის საშუალებას - გამოიყენოს ის შეფასება, რომელიც
გარემოებიდან გამომდინარე, ამა თუ იმ აქტივს უფრო მეტად შეესაბამება.
შედეგად, პრაქტიკაში მოსალოდნელია საწარმოების მხრიდან
ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასების განსხვავებული მიდგომები.
ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასების მაგალითები და დეტალური
გზამკვლევი მოცემულია ქვემოთ:

•

ფინანსური აქტივების მაგალითისთვის იხ. პუნქტი 5.14;

•

არაფინანსური აქტივების მაგალითისთვის იხ. პუნქტი 9.2; და

•

ფუნქციონირებადი საწარმოს მაგალითისთვის იხ. პუნქტი 3.5 და 3.6.

ურთიერთგადაფარვა
2.26 საწარმოსთვის დაუშვებელია აქტივებისა და ვალდებულებების ან შე
მოსავლებისა და ხარჯების ურთიერთგადაფარვა, თუ ეს არ მოითხოვე
ბა, ან ნებადართული არ არის წინამდებარე სტანდარტით.
აქტივებისა და ვალდებულებების ან შემოსავლებისა და ხარჯების ურთიერ
თგადაფარვა (ან გადაფარვა) აკრძალულია, თუ ეს კონკრეტულად არ მოით
ხოვება, ან ნებადართული არ არის წინამდებარე სტანდარტით, რადგან ეს
აუარესებს ფინანსური ინფორმაციის სისრულეს.
აქტივის გაუფასურების ანარიცხები აქტივების საბალანსო ღირებულების
შემცირებაა და არა აქტივებისა და ვალდებულებების ურთერთგადაფარვა.
სხვა სიტყვებით, ქვემოთ მოცემული არ წარმოადგენს ურთიერთგადაფარ

ვას:
• დაგროვილი ცვეთის გამოქვითვა ძირითადი საშუალების, ან სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის მთლია
ნი საბალანსო ღირებულებიდან;
• გაუფასურების გამოქვითვა ფინანსური აქტივების, მარაგის, ძირითა
დი საშუალებებისა და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენე
ბული ბიოლოგიური აქტივების მთლიანი საბალანსო ღირებულებიდან
(თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით აღრიცხვის შემთხვევაში).
იმ შემოსავლისა და ხარჯების მაგალითი, რომელიც ამ სტანდარტის შესაბა
მისად უნდა გადაიფაროს (ანუ ნეტო საფუძველზე აისახოს) გახლავთ ძირი
თადი საშუალების გასვლიდან მიღებული შემოსულობა ან ზარალი - გას
ვლიდან მიღებული შემოსულობა (შემოსავალი) გადაიფარება გაყიდვისას
შეწყვეტილი ძირითადი საშუალების საბალანსო ღირებულების (ხარჯი) სა
პირისპიროდ (იხ. პუნქტი 7.16).
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ინდივიდუალურ ი ფინანს ურ ი
ანგ არიშგ ების წარდგენა
მოქმედების სფერო
3.1

ამ განყოფილებაში ახსნილია, რას გულისხმობს სტანდარტის მოთხოვ
ნებთან შესაბამისობა, რას მოიცავს საწარმოს ფინანსური ანგარიშ
გების სრული პაკეტი და როგორ უნდა განხორციელდეს ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგების, შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწი
ლებელი მოგების ანგარიშგების, ფულადი ნაკადების ანგარიშგებისა
(ამ უკანასკნელის წარდგენის შემთხვევაში) და შესაბამისი განმარტე
ბითი შენიშვნების წარდგენა.

განცხადება სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ
3.2

ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც შედგენილია ამ სტანდარტის
შესაბამისად, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში თვალსაჩინო
ადგილზე მითითებული უნდა იყოს, რომ ფინანსური ანგარიშგება შედ
გენილია მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის შესაბამისად.

სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ განცხადების გაკეთებით ხელმძღვა
ნელობა ადასტურებს, რომ ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია წინამ
დებარე სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.
სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ განცხადების მაგალითია:
„წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მეოთხე კა
ტეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესა
ბამისად“.

ანგარიშგების წარდგენის პერიოდულობა
3.3.

კანონის თანახმად, საწარმომ ყოველწლიურად უნდა წარადგინოს ფი
ნანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი (მათ შორის, შესადარისი
ინფორმაცია), 3.8 და 3.9 პუნქტების შესაბამისად.

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კა
ნონით დადგენილია ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნე
ბი (ანუ როდის, სად და როგორ უნდა წარადგინონ წლიური ფინანსური
ანგარიშგება).
მართალია, ამ სტანდარტით არ მოითხოვება შუალედური ფინანსური ანგა
რიშგების წარდგენა, მაგრამ როდესაც მეოთხე კატეგორიის საწარმო შუა
ლედურ ფინანსურ ანგარიშგებას მოამზადებს (მაგალითად, სესხის განაც
ხადის მხარდასაჭერად ან მართვის მიზნებისათვის), მას შეუძლია მისი წარ
დგენა სტანდარტში მოცემული ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების
მოთხოვნების შესაბამისად.

საწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასება
3.4

ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესში საწარმოს ხელმძღვა
ნელობამ სტანდარტზე დაყრდნობით უნდა შეაფასოს, აქვს თუ არა სა
წარმოს საქმიანობის გაგრძელების უნარი, როგორც ფუნქციონირებად
საწარმოს. ანალიზისას ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვალისწინოს ნე
ბისმიერი ხელმისაწვდომი საპროგნოზო ინფორმაცია საწარმოს მომა
ვალი საქმიანობის შესახებ. საპროგნოზო ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს
ბოლო საანგარიშგებო თარიღიდან სულ მცირე თორმეტ კალენდარულ
თვეს.

2.5 პუნქტის შესაბამისად საწარმო ფუნქციონირებადია, თუ მისი:
• ხელმძღვანელობა არ აპირებს საწარმოს ლიკვიდაციას ან საქმიანობის
შეწყვეტას; ან
• ხელმძღვანელობას არ გააჩნია საწარმოს საქმიანობის შეწყვეტის
რეალური ალტერნატივა.
ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების შეფასებისას საჭიროა ყველა საპ
როგნოზო ინფორმაციის გათვალისწინება, რომელიც მოიცავს სულ მცირე
თორმეტ თვეს საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან. კერძოდ, ხელ
მძღვანელობამ უნდა გაითვალისწინოს:
• საწარმოს უნარი, თავისი ვალდებულებები დაფაროს მათი დაფარვის
ვადის დადგომისას;
• მისი ფულადი სახსრების ნაკადისა და მოგების საპროგნოზო სიდიდე;
და
• საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები (იხ. პუნქტი 18.2, საან
გარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მომხდარი მოვლენის, რო
მელიც განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველს.
მაგალითი იხილეთ პუნქტის 18.2 ქვემოთ მოცემულ თვითსწ
 ავლების
მასალაში).
ხშირად მარტივია საწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასება, მაგალითად:
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• მოგებიანი საწარმო, რომელიც არ განიცდის ფინანსურ სირთულეებს,
როგორც წესი, ფუნქციონირებადი საწარმოა, თუ მესაკუთრეები არ მიი
ღებენ მისი ლიკვიდაციის გადაწყვეტილებას;
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• თუ საწარმოს მესაკუთრეები გადაწყვეტენ მისი საქმიანობის შეწყვე
ტას და ლიკვიდაციის დაწყებას დაგეგმავენ საანგარიშგებო თარიღი
დან 12 თვეში, მაშინ საწარმო ვერ იქნება ფუნქციონირებადი საწარ
მო.
საწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასებისათვის საჭიროა გან
სჯის გამოყენება. თუმცა, საწარმოს, როგორც ფუნქციონირებადი საწარ
მოს მიერ საქმიანობის გაგრძელების შესახებ ეჭვის არსებობა, თავისთვად
არ არის საკმარისი არგუმენტი იმისთვის, რომ ფინანსური ანგარიშგება არ
იყოს შედგენილი ფუნქციონირებადობის პრინციპის საფუძველზე.
თუ განსჯის საფუძველზე ხელმძღვანელობა დაასკვნის, რომ საწარმო ფუნ
ქციონირებადი არ არის, მაშინ ფინანსური ანგარიშგება უნდა მომზადდეს
ისეთი საფუძველით, რომელიც ასახავს ფაქტს, რომ საწარმო ფუნქციონი
რებადი არ არის (იხ. პუნქტები 3.5, 3.6 და 18.5).

3.5

როდესაც ხელმძღვანელობა დაადგენს, რომ საწარმო არ არის
ფუნქციონირებადი საწარმო, მან ფინანსური ანგარიშგება უნდა
მოამზადოს ანაზღაურებადი ღირებულების
საფუძვლით,
იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ ლიკვიდაციის პროცედურა ჯერ არ დაწყებულა.
აღნიშნული საფუძველი ითვალისწინებს რომ, აქტივები შეფასებულია
ანაზღაურებადი ღირებულებით და ვალდებულებები შეფასებულია
იმ თანხის ოდენობით, რაც საჭიროა ვალდებულებების დასაფარად
საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით.

საწარმოს ფუნქციონირებადობის საფუძველი გამოიყენება ფინანსური
ანგარიშგების მომზადებისას, მანამდე, სანამ ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს
საწარმოს ლიკვიდაციას ან შეწყვეტს საქმიანობას, ან ვერ იპოვის სხვა
რეალურ ალტერნატივას, გარდა იმისა, რომ ასე მოიქცეს (იხ. პუნქტი 2.5).
როდესაც საწარმოს ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს ან დაადგენს, რომ
საწარმო აღარ არის ფუნქციონირებადი, ეს მისი აქტივების სავარუდო
გაუფასურების ნიშანია (იხ. პუნქტი 9.3) და, შესაბამისად, საწარმომ
უნდა განსაზღვროს აქტივების ანაზღაურებადი ღირებულება (იხ. პუნქტი
9.2). არაფუნქციონირებადი საწარმოს შემთხვევაში ანაზღაურებადი
ღირებულების განსაზღვრა ეფუძნება იმ მიდგომას, რომ ფულადი ნაკადების
შემოდინება შესაძლებელი იქნება ამ აქტივების გაყიდვით და არა
გამოყენების გზით.
საწარმოს ხელმძღვანელობას შეუძლია აქტივის ანაზღაურებადი
ღირებულების შეფასებისას სხვადასხვა ფაქტორებსა და გარემოებებს
დაეყრდნოს. მაგალითად:
იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს განზრახული აქვს არაფინანსური აქტივის
ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრა გასაყიდ ფასის საფუძველზე,
ხელმძღვანელობას შეუძლია მოცემული აქტივის ანაზღაურებადი

ღირებულების შეფასებისას დაეყრდნოს სხვადასხვა ფაქტორებსა და
გარემოებებს, როგორც ეს აღწერილია პუნქტი 9.2-ში.
ანალოგიურად, თუ ხელმძღვანელობა დაადგენს, რომ საწარმო
არაფუნქციონირებადია, ამ შემთხვევაში ყველა ვალდებულების დაფარვა
მოსალოდენლია მოკლე ვადაში. შესაბამისად, ვალდებულებების შეფასება
ხდება იმ მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების სიდიდით, რაც საჭიროა
საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული ვალდებულების დასაფარად.

მაგალითი 1- არაფუნქციონირებადი
ვალდებულებების შეფასება

საწარმოს

აქტივებისა

და

A საწარმომ 01/01/20x1 თარიღისთვის შეიძინა ერთი მანქანა-დანადგარი
60,000 ლარად, რომელსაც გააჩნია 6 წლიანი სასარგებლო მომსახურების
ვადა და ნულოვანი ნარჩენი ღირებულება. მანქანა-დანადგარზე ცვეთის
დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდით.
A საწარმომ 01/01/20x1 თარიღისთვის აიღო საბანკო სესხი 30,000 ლარი,
რომ ნაწილობრივ დაეფინანსებინა მანქანა-დანადგარის შეძენა.
ხელშეკრულების თანახმად, სასესხო ვალდებულების ვადამდელი
დაფარვა (განურჩევლად იმისა, ნებაყოფლობით ხდება ეს თუ აღსრულების
მოთხოვნით) იწვევს 10%-იან ჯარიმას დარჩენილ სასესხო ვალდებულებაზე
(თანხის ძირისა და დარიცხული პროცენტის ჯამზე)
31/12/20x3 თარიღისთვის:
• მანქანა-დანადგარის საბალანსო ღირებულება შეადგენს 30,000 ლარს
(ე.ი. 60,000/6=10,000 ლარი წლიური ცვეთა, სამ წელზე - 30,000).
• Covid-19-ის პანდემიის გამო ეკონომიკური და სოციალური გარემო
პირობები გაუარესდა და იმ პროდუქციის ბაზრის დაკეტვა გამოიწვია,
რომლის წარმოებასა და რეალიზაციასაც ახდენს A საწარმო. შედეგად
A საწარმოს აღარ შესწევს უნარი დაფაროს მიმდინარე სასესხო
ვალდებულება, შემდეგი დაფარვის თარიღისთვის, რომელიც 01/01/20x4
უწევს. ეს კი სავარაუდოდ აქტივის დაყადაღებას გამოიწვევს, რაც,
თავის მხრივ, საწარმოს ლიკვიდაციამდე მიიყვანს. ხელმძღვანელობას
არ გააჩნია სხვა რეალური ალტერნატივა, გარდა იმისა, რომ უახლოეს
მომავალში დაადგინოს - A საწამო აღარ არის ფუნციონირებადი და
შეწყვიტოს მისი საქმიანობა.
• სასეხო ვალდებულების საბალანსო ღირებულება არის 20,000 ლარი, ე.ი
ძირი თანხისა და დარიცხული პროცენტის ჯამი.
A საწარმომ მანქანა-დანადგარი უნდა შეაფასოს ანაზღუარებადი
ღირებულებით. ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ მანქანა-დანადგარის
რეალიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ ჯართად ჩაბარების გზით, რაც
კომპანიას მოუტანს 11,000 ლარს (მთლიანი თანხა). მოცემული მანქანადანადგარის გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯი შეადგენს 1,000 ლარს.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, A საწარმო 31/12/20x3 თარიღისთვის
ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს არაფუნქციონირებადი საწარმოს
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პრინციპით, რა დროსაც ხელმძღვანელობამ უნდა შეაფასოს:
• მანქანა-დანადგარი ანაზღაურებადი ღირებულებით, რაც არის 10,000
ლარი (ე.ი. 11,000 ლარი ჯართის გაყიდვით მიღებული სრული თანხა,
შემცირებული გაყიდვისათვის საჭირო 1,000 ლარის დანახარჯით) და
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• სასესხო ვალდებულება 22,000 ლარად, ე.ი. თანხა, რომელიც საჭიროა
ვალდებულის დასაფარად საანგარიშგებო თარიღისთვის (20,000 ლარი
საბალანსო ღირებულებას დამატებული 2,000 ლარი
ვადამდელი
გადახდის ჯარიმა).

3.6

თუ ფინანსური ანგარიშგების შედგენას გადაწყვეტს საწარმო, რომელიც
ლიკვიდაციის პროცესში იმყოფება, მან ფინანსური ანგარიშგება უნდა
მოამზადოს ანაზღაურებადი ღირებულების საფუძვლით.

თუ საწარმო ლიკვიდაციის პროცესშია და მისი ხელმძღვანელობა
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას გადაწყვეტს. ამ შემთხვავაში
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ხდება ანაზღაურებადი ღირებულების
საფუძვლით, 3.5 პუნტში აღწერილი პროცედურის ანალოგიურიად.
ანაზღაურებადი ღირებულის საფუძველი ლიკვიდაციის პროცესში, როგორც
წესი, ასახავს შემდეგ ეკონომიკურ ბუნებას:
• საწარმოს აქტივების ლიკვიდაციას მათი მესამე მხარეზე გაყიდვის გზით;
• აქტივების ლიკვიდაციიდან მიღებული ფულადი სახსრების გამოყენებას
საწარმოს ვალდებულებების დასაფარად და
• დანარჩენი ფულადი სახსრების, თუ ასეთი არსებობს, განაწილებას
საწარმოს მესაკუთრეებზე.

არსებითობა და აგრეგირება
3.7

საწარმომ, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების, შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებისა და ფულადი ნა
კადების ანგარიშგებისთვის (ამ უკანასკნელის წარდგენის შემთხვევაში)
განსაზღვრული მუხლების ფარგლებში, ცალ-ცალკე უნდა წარ
მოადგინოს ყველა არსებითი მუხლი, ხოლო არაარსებითი მუხლები
აგრეგირებულად.

არსებითობა მე-2 განყოფილების - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები პუნქტში 2.8 შემდეგნაირადაა განმარტებული „ინფორმაცია არსებითია,
თუ მის გამოტოვებას ან არასწორად წარდგენას ინდივიდუალურად ან
ერთობლიობაში, შეუძლია გავლენა მოახდინოს საწარმოს ფინანსური ან
გარიშგების საფუძველზე მომხმარებლების მიერ მიღებულ ეკონომიკურ
გადაწყვეტილებებზე. არსებითობა დამოკიდებულია გამოტოვებული ან

არასწორად წარმოდგენილი ინფორმაციის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი
განხილვაც უნდა ხდებოდეს შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით“.
ამ პუნქტის თანმდევ თვითსწავლების მასალებში მოცემულია არსებითობის
კონცეფციის დამატებითი ახსნა.
პუნქტებით 3.11–3.14 დადგენილია ფინანსური ანგარიშგების ფორმატი,
კონკრეტული მუხლების დონეზე. საწარმომ უნდა გამოიყენოს ეს ფორმატი
ყველა არსებითი მუხლისთვის. შესაძლებელია განსხვავებული ხასიათის ან
ფუნქციის არაარსებითი მუხლების აგრეგირება.

მაგალითი 2- აგრეგირება
31/12/20x1 წელს A საწარმოს გააჩნდა სავაჭრო ვალდებულებები 20,000 ლა
რი და 5 ლარი დარიცხული ხარჯი, მიღებული მომსახურებისთვის, რომლის
ანგარიშ-ფაქტურა მომწოდებელს ჯერ არ გამოუგზავნია.
მისაღებია თუ არა A საწარმოს მიერ 5 ლარი დარიცხული ხარჯის ასახვა სა
ვაჭრო ვალდებულებების მუხლში მისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშ
გებაში (ანუ   სავაჭრო ვალდებულებების ასახვა 20,005 ლარის ოდენობით?)
დიახ, მისაღებია A საწარმოს მიერ თავისი დარიცხული ხარჯების (5 ლარი) სა
ვაჭრო ვალდებულებებთან (20,000 ლარი) აგრეგირება, რადგან მისი დარიც
ხული ხარჯი არაარსებითია და ამიტომ განსხვავებული მუხლების აგრეგი
რება არაარსებითია (გონივრულობის ფარგლებში არ არის მოსალოდნელი,
რომ გავლენას მოახდენს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების მიერ
მიღებულ გადაწყვეტილებებზე).

ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი
3.8

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი უნდა მოიცავდეს:
ა.

საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით შედგენილ ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებას, რომელსაც ბოლოში დაერთვის
შესაბამისი განმარტებითი შენიშვნები; და

ბ.

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგა
რიშგებას.

საწარმო უფლებამოსილია, ასევე წარადგინოს ფულადი ნაკადების
ანგარიშგება.
3.9

თუ წინამდებარე სტანდარტით სხვა რამ არ მოითხოვება ან ნებადართუ
ლი არ არის, საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა ასახოს გასული
პერიოდის შესადარისი ინფორმაცია, მიმდინარე პერიოდის ფინანსურ
ანგარიშგებასა და შესაბამის განმარტებით შენიშვნებში წარდგენილი
ყველა ციფრობრივი მონაცემისთვის.

როგორც წესი, შესადარისი ინფორმაციის წარდგენის მოთხოვნის შესას
რულებლად საწარმომ უნდა წარმოადგინოს:ფინანსური მდგომარეობის
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ორი ანგარიშგება - ერთი მიმდინარე პერიოდის ბოლოსთვის, მეორე კი გა
სული პერიოდის ბოლოსთვის:
• შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ორი ანგარიშგე
ბა - ერთი მიმდინარე პერიოდისთვის, მეორე კი გასული პერიოდისთვის;
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• შესადარისი ინფორმაცია განმარტებით შენიშვნებში ასახული ტექსტ
 უ
რი, აღწერითი და ციფრული ინფორმაციისთვის; და
• იმ საწარმოებისთვის, რომლებიც გადაწყვეტენ ფულადი ნაკადების ან
გარიშგების წარდგენას, ფულადი ნაკადების ორი ანგარიშგება - ერთი
მიმდინარე პერიოდისთვის, მეორე კი გასული პერიოდისთვის.
ფინანსური ანგარიშგების წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად მომზადე
ბული ფინანსური ანგარიშგების პირველად წარდგენის შემდეგ, მომდევნო
წლებში, საწარმოს მოუწევს სამსახურში მხოლოდ ერთი, მიმდინარე წლის
ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, რადგან ცენტრალიზებული ციფრული
წარდგენის სისტემის მეშვეობით სამსახურს ექნება უკვე დადგენილი ფორ
მატით მომზადებული შესადარისი ინფორმაცია.

დამატებითი ინფორმაცია
3.10

საწარმომ თვალსაჩინოდ უნდა გამიჯნოს ფინანსური ანგარიშგების
სრული პაკეტის თითოეული შემადგენელი ნაწილი. ამასთან, წარმოდ
გენილი ინფორმაციის გასაგებად, ნათლად მიუთითოს შემდეგი ინ
ფორმაცია და გაიმეოროს კიდეც, თუ ამის გაკეთება აუცილებელია:
(ა)

საწარმოს დასახელება და წინა საანგარიშგებო პერიოდის დას
რულების შემდეგ მისი სახელწოდების ნებისმიერი ცვლილება;

(ბ)    საწარმოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
(გ) საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების თარიღი და ფინანსური
ანგარიშგებით მოცული პერიოდი;
(დ) მიუთითოს, რომ თანხები ფინანსურ ანგარიშგებაში შეფასებული
და წარდგენილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში; და
(ე) საწარმოს იურიდიული მისამართი.

საწარმო ზემოაღნიშნულ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს სამსახურისთვის
თავისი წლიური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისას, სამსახურის პორ
ტალზე მოთხოვნილი ველების შევსებით.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
3.11

საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მოცემული ფორ
მა ტით უნდა წარადგინოს და, არსებითობის გათვალისწინებით, ცალცალკე წარმოადგინოს შემდეგი მუხლები:

აქტივები

საკუთარი კაპიტალი და ვალდე
ბულებები
ვალდებულებები

ფულადი ს ახსრები

X

სავაჭრო ვალდებულებები

X

სავაჭრო მოთხოვნები

X

ანარიცხები

X

გაცემულიავანსები დ
 ა დარიცხული
მისაღები შემოსავალი

X

ვალდებულებები თანამშრომელ
თა მიმართ

X

მარაგი

XX

საგადასახადო ვალდებულებები

X

- მზა პროდუქცია

X

დარიცხული ხარჯები და სხვა გა
დავადებული შემოსავალი

X

- სხვა

X

მესაკუთრეებისგან ნასესხები
თანხები

X

სხვა მოკლევადიანიაქტივები

X

ბანკებისგანნასესხები თანხები

X

ბიოლოგიურიაქტივები

XX

სხვა ნასესხები თანხები

X

- თვითღირებულების მოდელით

X

სხვა ვალდებულებები

X

- გასაყიდი ფასის მოდელით

X

სულვალდებულებები

XX

ძირითადი ს აშუალებები

XX

საკუთარი კაპიტალი

- მიწა

X

საკუთარი კაპიტალი (სს-ისთვის
სააქციო კაპიტალი)

X

- შენობა-ნაგებობები

X

საემისიო კაპიტალი

X/(X)

- სხვა ძირითადი საშუალებები

X

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

(X)

- არამატერიალური აქტივები

X

გაუნაწილებელი მოგება

X/(X)

- საიჯარო აქტივები საკუთრების გადა
ცემის პირობით

X
კაპიტალის სხვა მუხლები

X

სულსაკუთარი კაპიტალი

XX

სულსაკუთარი კაპიტალი და
ვალდებულებები

XX

ინვესტიციები ს ხვა საწარმოთა წი
ლობრივინსტრუმენტებში

X

სხვა გრძელვადიანიაქტივები

X

კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)

X

სულაქტივები

XX

3.12

აქტივი მოკლევადიან აქტივად მიიჩნევა, თუ:
ა. ძირითადად სავაჭრო დანიშნულებით გამოიყენება;
ბ. ნავარაუდევია მისი რეალიზება საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ თორ
მეტი თვის განმავლობაში; ან
გ. იგი არის ფულადი სახსრები. გამონაკლისს წარმოადგენს ის შე
მთხვევა, როდესაც ფულადი სახსრების გაცვლა ან ვალდებულების
შესასრულებლად გამოყენება შეზღუდულია საანგარიშგებო თარი
ღის შემდეგ, სულ მცირე, თორმეტი თვით მაინც.

საწარმო მოკლევადიან აქტივებად განიხილავს შემდეგს:
• მარაგს, რომელიც სავაჭრო დანიშნულებით გამოიყენება;
• სავაჭრო მოთხოვნებს, რომელთა მიღებას მოელის საანგარიშგებო
თარიღიდან 12 თვეში;
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• გაცემულ ავანსებსა და დარიცხულ შემოსავალს, რომელთა დაფარვას
ვარაუდობს საანგარიშგებო თარიღიდან 12 თვეში; და
• ფულად სახსრებსა და ფულის ეკვივალენტებს, თუ საწარმოს არა აქვს
ვალდებულების დასაფარად, ამ ფულადი სახსრების გამოყენების შეზ
ღუდვა საანგარიშგებო თარიღიდან 12 თვეზე მეტი ხნით.
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•

ამავე დროს, საწარმო „სხვა გრძელვადიანი აქტივების“ მუხლს მიაკუთ
ვნებს:
• სავაჭრო მოთხოვნებს, ავანსად გადახდილ ხარჯებსა და და
რიცხულ შემოსავალს, რომლის მიღებასაც მოელის საანგა
რიშგებო თარიღიდან 12 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ; და
• ფულად სახსრებს ბანკში, ფიქსირებულვადიანი დეპოზიტის
ანგარიშზე, რომლის გადახდის ვადა საანგარიშგებო თარიღი
დან 12 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ დადგება.

საწარმოს არ მოეთხოვება ვალდებულებების დაყოფა (კლასიფიკაცია) მოკ
ლევადიან/გრძელვადიან ვალდებულებებად.

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
3.13.

საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ან
გარიშგება მოცემული ფორმატით უნდა წარადგინოს და, არსებითობის
გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე წარმოადგინოს შემდეგი მუხლები:

ნეტოამონაგები

X

- საქონლის გაყიდვიდან

X

- მომსახურების გაწევიდან

X

- სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

X

- სხვა

X

გაყიდვების თვითღირებულება

(X)

საერთო მოგება

XX

სხვა შემოსავალი

X

ადმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი

(X)

ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი

(X)

გაუფასურებისხარჯი

(X)

- ფინანსური აქტივები

(X)

- მარაგი

(X)

- სხვა არაფინანსური აქტივები

(X)

საპროცენტო შ ემოსავალი
საპროცენტო ხ არჯი

X
(X)

დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების
კორექტირება

X/(X)

ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში

X/(X)

სხვა ხარჯები

(X)

მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე

XX

მოგებისგადასახადი

X/(X)

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი

XX

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული

X/(X)

- გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი)

X/(X)

- გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა

X/(X)

- გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა

X/(X)

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)

(X)

გაუნაწილებელი მოგებისსაბოლოო ნ აშთი

XX

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
3.14

საწარმომ, რომელიც გადაწყვეტს ფულადი ნაკადების ანგარიშგების
წარდგენას, უნდა გამოიყენოს პირდაპირი მეთოდი და მოცემული ფორ
მატის დაცვით, არსებითობის გათვალისწინებით, ცალკე წარმოადგი
ნოს შემდეგი მუხლები:

საოპერაციო საქმიანობა
მომხმარებლებისგანმიღებული ფულადი სახსრები
მომწოდებლებსა დ
 ად
 ასაქმებულპირებზე გაცემული ფულადი  სახსრები
სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

X
(X)
X/(X)

გადახდილი მ ოგებისგადასახადი

(X)

ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

XX

საინვესტიციო საქმიანობა
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯო
ბესებისთვის

(X)

ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში
გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და
გაუმჯობესებისთვის

(X)

სესხის (გაცემა) და შემდგომი დაბრუნება

X/(X)

ფულადი ს ახსრებისშემოსვლა გრძელვადიანიაქტივებისგაყიდვიდან

X

ფულადი სახსრების შემოსვლა ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან

X

მიღებული პ როცენტი

X

მიღებული დ
 ივიდენდები

X

სხვა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები

X/(X)
XX

საფინანსო ს აქმიანობა
ფულადი ს ახსრებისშემოსვლა კაპიტალისგანაღდებიდან

X

ფულადი სახსრების შემოსვლა აღებული სესხებიდან

X

საკუთრებისგადაცემისპირობისმქონეიჯარიდანწარმოქმნილი 
ვალდებულებებისგადახდა

(X)

სესხისძირისგადახდა

(X)

სესხისპროცენტისგადახდა

(X)

დივიდენდებისგადახდა

(X)

სხვა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

X/(X)

ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

XX

ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში

XX
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ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის
სავალუტო კურსის ეფექტი
ფულადი სახსრები წლის ბოლოს
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X
X/(X)
XX

განმარტებითი შენიშვნები
3.15

საწარმოს განმარტებითი შენიშვნები უნდა მოიცავდეს მხოლოდ შემდეგ
ინფორმაციას:
ა.

ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან ნებისმიერი
პირობითი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი
ვალდებულების ჯამური თანხა, რომლებიც ასახული არ არის ფი
ნანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ასევე ნებისმიერი ფინან
სური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების
ხასიათისა და ფორმის ცალ-ცალკე აღწერა (შესაბამისი თანხის
მითითებით), რომელიც მიეკუთვნება:
i.

პენსიებს; და

ii.

მის მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს (მშობელი
საწარმოს მიერ კონტროლირებული საწარმო, მათ შორის
საბოლოო მშობელი საწარმოს ნებისმიერი შვილობილი
საწარმო), ან მეკავშირე საწარმოს (ე.ი. საწარმო, რომლის
საოპერაციო და ფინანსურ პოლიტიკაზე მას მნიშვნელოვანი
გავლენა აქვს. წინამდებარე სტანდარტის თანახმად, მნიშ
ვნელოვანი გავლენა მაშინ არსებობს, როდესაც მეოთხე კა
ტეგორიის საწარმო ფლობს მოცემული საწარმოს ხმის უფ
ლების 20%-ს ან მეტს).

მოვალეობების კონტექსტში პირობითი ვალდებულებები წარმოადგენს:
• საწარმოს შესაძლო მოვალეობას (რომელიც არ აკმაყოფილებს პუნ
ქტში 2.10 მოცემულ ვალდებულების განმარტებას); ან
• საწარმოს არსებულ მოვალეობას, რომელიც აკმაყოფილებს ვალდე
ბულების განმარტებას, მაგრამ ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტით გან
საზღვრულ ამ ტიპის ვალდებულების აღიარების კრიტერიუმებს. მსგავს
მუხლებს ზოგჯერ „ბალანსგარეშე“ ვალდებულებებს უწოდებენ.
მაგალითად, როდესაც საწარმო მესამე მხარეს მისცემს ბანკის სესხის გა
დახდის გარანტიას მესამე მხარის დეფოლტის შემთხვევაში. ანუ, საწარ
მო იძლევა ბანკის წინაშე სხვა მხარის მოვალეობაზე პასუხისმგებლობის
აღებას, თუ ეს მხარე მოვალეობას ვერ შეასრულებს. საწარმომ, რომელიც
იძლევა გარანტიას:
•

პირობითი ვალდებულება განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავ
ნოს, თუ 50% ან ნაკლები ალბათობაა, რომ მსესხებელი დეფოლტს გა
ნიცდის და საჭირო გახდება გარანტიის გადახდა;

•

პირობითი ვალდებულების გამჟღავნების ნაცვლად საკუთარი ფინან

სური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა აღიაროს ვალდებულება, თუ
უფრო სავარაუდოა, ვიდრე არა (ანუ ალბათობა >50%), რომ მსესხებე
ლი დეფოლტს განიცდის და საჭირო გახდება გარანტიის გადახდა (იხ.
მე-11 განყოფილება -ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირო
ბითი აქტივები“.
ბალანსგარეშე (ანუ აუღიარებელი) ვალდებულებების გავრცელებული მა
გალითია სხვა საწარმოსგან მარაგის ან გრძელვადიანი აქტივის (მაგ., ძირი
თადი საშუალება) ყიდვის მყარი განზრახვა.

აქტივის განმარტების შესაბამისად (იხ. პუნქტი 2.9):
• მშობელია საწარმო, რომელიც საანგარიშგებო საწარმოს აკონტრო
ლებს; და
• შვილობილია საწარმო, რომელსაც საანგარიშგებო საწარმო აკონტრო
ლებს.
როგორც წესი, მშობელი საწარმო შვილობილი საწარმოს ხმის უფლების
50%-ზე მეტს აკონტროლებს.
მეკავშირე საწარმო არის საწარმო:
• რომლის მნიშვნელოვან წილს ფლობს საანგარიშგებო საწარმო, მაგრამ
არ აკონტროლებს მას; და
• რომლის საოპერაციო და საფინანსო პოლიტიკაზე საანგარიშგებო სა
წარმოს აქვს გავლენა.
როგორც წესი, საანგარიშგებო საწარმო მეკავშირე საწარმოს ხმის უფლების
20% -დან 50%-მდე ფლობს.

ბ.

ხელმძღვანელი და სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე გაცემული
ავანსებისა და კრედიტების თანხა, საპროცენტო განაკვეთის, ძირითადი
პირობებისა და დაბრუნებული, ჩამოწერილი ან გაუქმებული თანხების
ოდენობის მითითებით, ასევე მათი სახელით ნებისმიერი სახის გარან
ტიის მეშვეობით აღებული ვალდებულებების თანხისა და შესაბამისი
გარანტიის თანხის (ოდენობის) მითითებით.

ამ ინფორმაციის წარდგენა არ მოითხოვება თითოეულ პირზე, ანუ შესაძ
ლებელია მისი აგრეგირებულად ან შესაბამის კატეგორიებად წარდგენა.
განმატრებითი შენიშვნების გამჟღავნებისთვის ხელმძღვანელობას შეუძ
ლია შემდეგი ფორმატის გამოყენება:
სარგებლის სახე

1

შემცირება დროთა
პერიოდის
გაცემული
განმავლობაში
სარგებ
ბოლოს
ჩამოწერი დასაფარი
ლის
საპროცენტო
დაბრუ
სხვა ოდენობა
ლი ან
ნაშთი
განაკვეთები
ნებული
გაუქმებული
ძირითადი
პირობები

2

3

4

5

6

იმ შესაბამისი მხარეების აღწერა, ვისზეც გაიცა მიიღო ავანსები და კრედიტები

7
(1)
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კრედიტები/სესხები
საანგარიშგებო
საწარმოსგან
ავანსები საანგარიშგებო
საწარმოსგან
საანგარიშგებო
საწარმოს მიერ აღებული
ვალდებულებები(2)
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შენიშვნები:

გ.

1.

საჭირო არ არის მხარეების სახელების გამჟღავნება

2.

კატეგორიების მიხედვით (შეიძლება საჭირო გახდეს ცალ-ცალკე მუხლები)

ინფორმაცია საკუთარი აქციების შეძენაზე ან გასხვისებაზე, რომელიც
განახორციელა თვითონ საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა
პირმა, კერძოდ, სულ მცირე შემდეგი ინფორმაცია:
i.

საანგარიშგებო პერიოდში აქციების შეძენის მიზეზები;

ii. საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და გასხვისებული აქციების
რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება, ხოლო მისი არარსებობის
შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება და განთავსებულ კაპიტალში
აქციების წილობრივი მაჩვენებელი;
iii. აქციების შეძენისათვის ან გასხვისებისათვის განხორციელებული
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის ან გაყიდვის შემთხვევაში - აქცი
ებისათვის მიღებული ანაზღაურება);
iv. საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული
აქციების რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება, ხოლო
მისი არარსებობის შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება და
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი.

me-4 ganyofileba

სააღრ იცხვო პოლიტიკა
შეფ ასებ ებ ი და შეცდომ ები

მოქმედების სფერო
4.1 ამ განყოფილებაში მოცემულია მითითებები სააღრიცხვო პოლიტიკის შერ
ჩევისა და გამოყენებისთვის, რომელიც გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგე
ბის შედგენისას. მითითებები ასევე ეხება სააღრიცხვო შეფასებების ცვლი
ლებებსა და წინა საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების შეც
დომების გასწორებას.

სააღრიცხვო პოლიტიკა განხილულია პუნქტებში 4.2–4.9.
სააღრიცხვო შეფასებები განხილულია პუნქტებში 4.10–4.12.
წინა პერიოდის შეცდომები განხილულია პუნქტებში 4.13–4.16

სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა და გამოყენება
4.2 სააღრიცხვო პოლიტიკა არის გარკვეული პრინციპების, საფუძვლების,
დაშვებების, წესებისა და პრაქტიკული მეთოდების ერთობლიობა, რომ
ლებსაც საწარმო იყენებს ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგე
ნის დროს.

4.3 თუ წინამდებარე სტანდარტი არეგულირებს რომელიმე ოპერაციას, მოვ
ლენას ან გარემოებას, საწარმომ უნდა გამოიყენოს ეს სტანდარტი, გარდა
იმ შემთხვევისა, როდესაც სტანდარტის ამა თუ იმ მოთხოვნის უგულებელ
ყოფა არსებით გავლენას არ მოახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლი
ტიკა უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე სტანდარტის ყველა მოთხოვნას,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს, რომ
ეს აშკარად არაარსებითი იქნებოდა საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების
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კონტექსტში.
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არსებითობის კონცეფცია განხილულია მე-2 განყოფილებაში - დაშვებები
და ძირითადი პრინციპები - (პუნქტი 2.8). არსებითობა ვრცელდება ყველა
მოთხოვნაზე, მათ შორის მუხლების აღიარება, კლასიფიკაცია და შეფასება
(პუნქტი 4.3), ისევე როგორც წარდგენაზე და ფინანსური ანგარიშგების გან
მარტებითი შენიშვნებზე (იხ. პუნქტი 3.7).
მაგალითი 1- არაარსებითი იჯარა
01/01/20X1 წელს A საწარმო პირველად აფორმებს საიჯარო ხელშკრულებას.
საიჯარო ხელშეკრულების პირობებია:
• A საწარმოს ორი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს კონკრეტული
პრინტერის გამოყენების ექსკლუზიური უფლებით;
• A საწარმოს ავალდებულებს, რომ მეიჯარეს 363 ლარი გადაუხადოს
31/12/20X2 წელს; და
• მითითებულ პრინტერზე საკუთრების უფლებას A საწარმოს გადასცემს
01/01/20X3 წელს.
• 01/01/20X1 წლის მდგომარეობით:
• აღნიშნული პრინტერის საბაზრო ღირებულება იყო 300 ლარი; და
• A საწარმოსთვის ნაგულისხმები ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
შეადგენს 10%-ს.
პუნქტის 10.3 შესაბამისად ეს იჯარა წარმოადგენს იჯარას საკუთრების უფ
ლების გადაცემის პირობით. თუმცა, მე-10 განყოფილების - იჯარა - მოთ
ხოვნების მიუხედავად, ამ მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებული
სირთულეების თავიდან ასაცილებლად, A საწარმო ამ იჯარას გამიზნულად
არ აღიარებს, როგორც იჯარას საკუთრების გადაცემის პირობით 20X1 წლის
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. სანაცვლოდ, ის აღიარებს:
• საიჯარო ხარჯს 181,5(=363/2) ლარის ოდენობით შემოსავლების, ხარ
ჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების „სხვა ხარჯებში“
31/12/20X2 წელს დასრულებული წლისთვის; და
• შესაბამის საიჯარო ვალდებულებას 181,5 ლარის ოდენობით თავისი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების „დარიცხულ ხარჯებსა და გა
დავადებულ შემოსავალში“ 31/12/20X2 წლისთვის.
თუ დავუშვებთ, რომ ეს თანხები არარსებითია, მათი ხასიათის
გათვალისწინებით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სააღრიცხვო პოლიტიკი
დან აღნიშნული გადახვევა არსებითი იყოს. ამიტომ, A საწარმოს მიერ გა
მოყენებული მეთოდიკა ამ სტანდარტთან შესაბამისობაშია.
მაგალითი 2- არსებითი იჯარა
ამ მაგალითში ფაქტები იგივეა, რაც ზემოთ მოცემულ მაგალითში - არაარ
სებითი იჯარა. გარდა იმისა, რომ A საწარმომ განიზრახა საკუთრების
გადაცემის პირობის დაფარვა, რადგან იჯარა საკუთრების გადაცემის
პირობით არღვევს A საწარმოს მიერ წარსულში აღებულ სესხის პირობებს.

სესხის პირობის დარღვევა კი, მაშივე გამოიწვევს არსებითი საბანკო
სესხის სრული დაფარვის ვალდებულებას. ვინაიდან A საწარმო მალავს
ეკონომიკური მოვლენის შინაარს, ამიტომ A საწარმოს პრაქტიკა ამ სტან
დარტთან შესაბამისობაში არ არის.
მაგალითი 3- ძირითადი საშუალებების არაარსებითი ინდივიდუალური მუხ
ლები
A საწარმო, ჩვეულებრივ, გრძელვადიან ინდივიდუალურ აქტივებს მათი შეძე
ნის წელს ხარჯებში აღიარებს, თუ თითოეული მათგანის თვითღირებულება
100 ლარს ან ნაკლებს შეადგენს.
ამ პრაქტიკის შესაბამისად, A საწარმომ 20X1 წელს აქტივად აღიარა 220
ლარის მთლიანი ღირებულების მქონე 50 აქტივი.
ინდივიდუალური ოპერაციებისა და მათი ერთობლიობის შეფასების საფუძ
ველზე, A საწარმომ განსაზღვრა, რომ ამგვარი პრაქტიკა არაარსებითია
მისი 20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის, რადგან გონივრულობის
ფარგლებში მოსალოდნელი არ არის, რომ ამ მუხლების ხარჯებში ასახვა
გავლენას მოახდენს 20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მი
ღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. ამიტომ A საწარმოს მიდგომა
შესაბამისობაშია ამ სტანდარტთან.

4.4 თუ წინამდებარე სტანდარტი არ არეგულირებს რომელიმე ეკონომიკურ
მოვლენას (მაგალითად, ოპერაციას, მოვლენას ან გარემოებას), საწარ
მოს ხელმძღვანელობამ უნდა იმსჯელოს, თვითონ შეიმუშაოს და გამოი
ყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის საფუძველზე მიღებული
ინფორმაცია:
(ა) სამართლიანად ასახავს ეკონომიკურ მოვლენას;
(ბ) გამოხატავს მის შინაარსს და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმას;
(გ) წინდახედულია.

ფინანსური ინფორმაცია რომ სასარგებლო იყოს, ის სამართლიანად უნ
და ასახავდეს მოვლენას, რომლის წარდგენასაც ემსახურება. ოპერაციის
ან მოვლენის სამართლიანად წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ,
როდესაც ის აღირიცხება მისი შინაარსისა და ეკონომიკური რეალობის
შესაბამისად.
ეკონომიკური მოვლენის ეკონომიკური შინაარსისა და არა უბრალოდ მისი
სამართლებრივი ფორმის ასახვა ნიშნავს, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის
სტანდარტის არსი და ხასიათია მნიშვნელოვანი და არა მკაცრი განმარტება,
რომელსაც უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭება ფინანსური ანგარიშგების
შედგენისას. ეს განსაკუთრებით ეხება რთულ ოპერაციებს, რომლებიც
შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული ამ სტანდარტში. მეოთხე კატეგო
რიის საწარმოებს უმეტეს შემთხვევაში არ ესაჭიროებათ ამ კონცეფციის
გამოყენება, რადგან ოპერაციების ეკონომიკური და სამართლებრივი ას
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პექტები არ განსხვავდება ერთმანეთისგან.

მაგალითი 4- ეკონომიკური შინაარსი, რომელიც განსხვავდება მისი სამარ
თლებრივი ფორმისგან
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01/01/20X1 წელს, როდესაც A საწარმოს მზარდი სასესხო განაკვეთი იყო
10%, მან ერთდროულად ორი ოპერაცია განახორციელა საწარმო Z-თან:
• 1-ლი ოპერაცია: 01/01/20X1 წელს A საწარმო ყიდის მზა პროდუქციის 100
ბოთლ ღვინოს Z საწარმოზე, 10,000 ლარი ნაღდი ფულის სანაცვლოდ.
• მე-2 ოპერაცია: 31/12/20X2 წელს A საწარმო იგივე 100 ბოთლ ღვინოს ყი
დულობს Z საწარმოსგან 12,100 ნაღდი ფულის გადახდით.
მართალია, ამ ოპერაციის სამართლებრივი ფორმა გაყიდვის ოპერაციაა
და შემდეგ კი ცალკე შესყიდვის ოპერაცია, მაგრამ ეკონომიკური შინაარსი
გახლავთ ის, რომ Z საწარმომ 10,000 ლარი სესხი მისცა A საწარმოს 10%იანი საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით (და ადგილი არ ჰქონია გაყიდვას).
ეკონომიკური თვალსაზრისით მარაგები არის უზრუნველყოფა სესხისთვის,
რომელიც მის „გამყიდველს“ დაუბრუნდება სესხის დაფარვისას.
ეკონომიკური მოვლენის მიუკერძოებელი წარდგენა გულისხმობს, რომ არ
განხორციელებულა ინფორმაციის რაიმე სახით მანიპულირება მისი მომხმა
რებლების გადაწყვეტილებებზე გავლენის მოსახდენად.
წინდახედულობის კონცეფცია განსაზღვრულია მე-2 განყოფილებაში - დაშ
ვებები და ძირითადი პრინციპები.

4.5 წინა პუნქტში აღწერილი მსჯელობისას ხელმძღვანელობამ უნდა გაით
ვალისწინოს აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯე
ბის შესაბამისი განმარტებები, აღიარების კრიტერიუმები და შეფასების
საფუძვლები, ასევე ძირითადი პრინციპები, რომლებიც განხილულია მე-2
განყოფილებაში - „საფუძვლები, დაშვებები და ძირითადი პრინციპები“.

მაგალითი 5- უპირობო გრანტი ფილანტროპისგან
01/01/20X1 წელს A საწარმომ:
·

საჯიშე ხარი უფასოდ მიიღო ფილანტროპისგან (ამერიკელი მილიარ
დერი); და

·

მისი შეფასებით ხარი რომ გაეყიდა, 41,000 ლარს გადაუხდიდნენ, ხოლო
გაყიდვის ხარჯი 1,000 ლარი იქნებოდა.

გრანტს არ გააჩნია რაიმე პირობა.
A სცენარი: გრანტს არ გააჩნია რაიმე პირობა (გასაყიდი ფასის მოდელი)
თუ A საწარმო თავისი მსხვილფეხა პირუტყვის შესაფასებლად გასაყიდი ფასის
მოდელს გამოიყენებს 8.11 პუნქტის შესაბამისად, მან ხარი 01/01/20X1 წელს

(ანუ საწყისი აღიარებისას) 40,000 ლარად უნდა შეაფასოს, (ანუ 41,000 ლარი გა
საყიდი ფასის საიმედო შეფასება, შემცირებული 1,000 ლარი გაყიდვის ხარჯით).
ხარის აღიარებისას წარმოქმნილი „კრედიტი“ აკმაყოფილებს შემოსავლის
განმარტებას, ამიტომ საწარმოს 20X1 წლის შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნა
წილებელი მოგების ანგარიშგების „სხვა შემოსავალში“ აღიარდება.
B სცენარი: გრანტს არ გააჩნია რაიმე პირობა (თვითღირებულების მოდელი)
თუ A საწარმო თავისი მსხვილფეხა პირუტყვის შესაფასებლად თვითღი
რებულების მოდელს გამოიყენებს, პუნქტის 8.8 შესაბამისად მან საწყისი
აღიარებისას ხარი თავდაპირველი ღირებულებით უნდა შეაფასოს. თუმცა,
რადგან ხარი მიღებულია უსასყიდლოდ, მას თავდაპირველი ღირებულება
არ გააჩნია. უფრო მეტიც, ამ სტანდარტში მითითებული არ არის, როგორ
უნდა აღირიცხოს ფილანტროპისგან მიღებული გრანტი (როგორც სახელი
გვიჩვენებს, ეს გრანტი არ შედის მე-14 განყოფილების - სახელმწიფო გრან
ტები - მოქმედების სფეროში). ამიტომ, A საწარმოს ხელმძღვანელობამ
განსჯა უნდა გამოიყენოს ფილანტროპისგან მიღებული გრანტისთვის სააღ
რიცხვო პოლიტიკის შემუშავებისა და გამოყენებისთვის.
ამ გრანტის ეკონომიკური შინაარსი არის უპირობო საჩუქარი, რომელიც
40,000 ლარი ღირს. 01/01/20X1 წლიდან ხარი A საწარმოს აქტივია, რადგან
საწარმომ მოიპოვა კონტროლი ამ ხარზე და მისგან მოელის სამომავლო
ეკონომიკური სარგებლის მიღებას (იხ. პუნქტი 2.9). უფრო მეტიც, გრანტის
მიღების შედეგად საწარმოს მიერ კონტროლირებული რესურსების ზრდა
აკმაყოფილებს შემოსავლის განმარტებას (იხ. პუნქტი 2.12). 01/01/20X1 წელს
ხარის აქტივად და 41,000 ლარად შეფასებული საგრანტო შემოსავლის აღია
რება სამართლიანად წარადგენს გრანტის მიღების მოვლენის ეკონომიკურ
შინაარსს. ამიტომ, A საწარმომ უნდა გამოიყენოს სააღრიცხვო პოლიტიკა,
რომლის შესაბამისად ფილანტროპისგან მიღებულ უპირობო გრანტებს
საბაზრო ფასით საიმედოდ შეაფასებს (ან, ალტერნატიულად, გასაყიდი
ფასით). ეს სააღრიცხვო პოლიტიკა შესაბამისობაში იქნება წინამდებარე
სტანდარტით დადგენილ სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვასთან (იხ. პუნ
ქტები 14.2 და 14.3).

4.6 საწარმომ უნდა შეარჩიოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და თანმიმდევრულად
გამოიყენოს მსგავსი ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოებებისთვის.

მაგალითი 6- თანმიმდევრული სააღრიცხვო პოლიტიკა
მე-6 განყოფილებაში - მარაგები - მითითებულია, რომ მარაგები უნდა შე
ფასდეს FIFO მეთოდით ან საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის
გამოყენებით (იხ. პუნქტი 6.9). A საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა FIFO
მეთოდის გამოყენება. ამიტომ A საწარმომ უნდა განაგრძოს FIFO მეთო
დის გამოყენება მანამ, სანამ 4.7(ბ) პუნქტში აღწერილი გარემოებები არ
შეიცვლება.
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ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში
4.7 საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო
პოლიტიკა, თუ ცვლილება:
(ა) მოითხოვება ამ სტანდარტის ცვლილებებით; ან
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(ბ) გამოიწვევს ფინანსურ ანგარიშგებაში უფრო საიმედო და შესაფერისი
ინფორმაციის ასახვას, ამა თუ იმ ეკონომიკური მოვლენის გავლენის შესა
ხებ საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობასა და მისი საქმიანობის ფინანსურ
შედეგებზე.

რადგან სტანდარტი არჩევანის ნაკლებ შესაძლებლობას იძლევა, სააღ
რიცხვო პოლიტიკის ნებაყოფილობითი ცვლილება იშვიათად მოხდება.
მსგავსად, რადგან ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ფორმატი დადგე
ნილია (იხ. მე-3 განყოფილება), ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოხ
დეს წარდგენის ფორმატის ნებაყოფილობითი ცვლილება.
ქვემოთ მოცემულ მე-7 მაგალითში ნაჩვენებია სააღრიცხვო პოლიტიკის ნე
ბაყოფილობითი ცვლილების ნიმუში.

4.8 საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების ცვლილებით გამოწ
ვეული სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება უნდა ასახოს ამ ცვლილების
გარდამავალი დებულებების შესაბამისად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში,
ხოლო სხვა მიზეზით გამოწვეული ცვლილება სააღრიცხვო პოლიტიკა
ში რეტროსპექტულად უნდა აისახოს.

რეტროსპექტული გამოყენება გულისხმობს ახალი სააღრიცხვო პოლი
ტიკის ოპერაციებთან, გარემოებებთან და მოვლენებთან მიმართებით ისე
გამოყენებას, თითქოს ყოველთვის ეს იყო საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა.

4.9 გამარტივების მიზნით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის სააღრიც
ხვო პოლიტიკის რეტროსპექტულად გამოყენება ნიშნავს მხოლოდ მიმდი
ნარე პერიოდის აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის
საწყისი საბალანსო ღირებულებების გადაანგარიშებას. შესაბამისად, სა
წარმოს არ მოეთხოვება შესადარისი ინფორმაციის გადაანგარიშება. გასუ
ლი პერიოდის მონაცემების ამგვარი კორექტირება ჯამურად უნდა აისახოს
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების შესა
ბამის მუხლში.
მეოთხე კატეგორიის საწარმომ წინა პერიოდის შეცდომა ისევე უნდა აღ
რიცხოს (იხ. პუნქტი 4.13), როგორც სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას
აღრიცხავს.

შესადარისი ინფორმაციის გადაანგარიშების არაპრაქტიკულობის დაშვე

ბა მნიშვნელოვანი გამარტივებაა მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის.
ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების ყველა გავლენა წინა პერიო
დებზე და წინა პერიოდის შეცდომის გასწორება აღირიცხება მხოლოდ მიმ
დინარე პერიოდში, შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგე
ბის ანგარიშგებაში, გაუნაწილებელი მოგების შესწორებით და აქტივის ან
ვალდებულების შესაბამისი მუხლის შესწორების სახით. წინა პერიოდის
შეცდომის გასწორების შედეგად გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთის
შესწორება სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებისგან განცალკევებით იქნე
ბა წარდგენილი.
მაგალითი 7- სააღრიცხვო პოლიტიკის ნებაყოფილობითი ცვლილება
20X2 წელს A საწარმომ შეცვალა მარაგების სააღრიცხვო პოლიტიკა, იყე
ნებდა FIFO მეთოდს და გადავიდა საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორ
მულის გამოყენებაზე.
31/12/20X1 წელს A საწარმო ფლობდა 200 ერთეულ მზა პროდუქციის
მარაგებს:
·

FIFO მეთოდით შეფასებით თითოეული მათგანის ღირებულე
ბა იყო 1,000 ლარი (ანუ, სულ 20,000 ლარი), როგორც ეს ასახულია
მის 31/12/20X1 წლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში; და

·

საშუალო შეწონილი ღირებულებით შეფასების შედეგით მთლიანი
ღირებულება იყო 18,000 ლარი.

A საწარმომ მხოლოდ 20X2 წლის ციფრები უნდა შეასწოროს. საჭირო
არ არის 20X1 წლის შესადარისი ინფორმაციის გადაანგარიშება, რადგან
მიჩნეულია, რომ არაპრაქტიკული იქნება მეოთხე კატეგორიის საწარმოს
თვის ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის რეტროსპექტულად გამოყენების
შუალედური გავლენის განსაზღვრა. ამიტომ A საწარმომ თავის 20X2 წლის
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში უნ
და წარადგინოს:
·

საწყისი მარაგები (ანუ 20X2 წლის 1 იანვრის) 18,000 ლარის ოდენობით,
მარაგი - მზა პროდუქციის მუხლში; და

·

2,000 ლარი მუხლში „სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების წინა პერიო
დის გავლენა“ - შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში. შედეგად, შეიცვლება 20X1 წლის საბოლოო შედეგი,
გაუნაწილებელი მოგება, რაც ასახვას პოვებს 20X2 წლის ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგების საწყის გაუნაწილებელ მოგების
კომპონენტში.

ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში
4.10

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება არის აქტივის ან ვალდებულების სა
ბალანსო ღირებულების, ან აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის,
ან ცვეთის/ამორტიზაციის მეთოდის ცვლილება, რომელიც გამომდინა
რეობს აქტივებისა და ვალდებულებების არსებული მდგომარეობის, ან
აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებული მომავალი ეკონო
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მიკური სარგებლისა და ვალდებულებების შეფასებიდან.

სააღრიცხვო შეფასებები არის განსჯა ან დაშვებები, რაც გამოიყენება სააღ
რიცხვო პოლიტიკის განხორციელებისას, როდესაც განუსაზღვრელო
ბის შეფასებისას შეუძლებელია ფინანსური ანგარიშგების მუხლის ზუსტად
შეფასება. ეს არ აკნინებს მის საიმედოობას.
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ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში გამოწვეულია ახალი ინფორმაციის
ან ახალი მოვლენების გამო, ამიტომ არ უნდა ავურიოთ შეცდომების შესწო
რებაში (იხ. პუნქტი 4.13).
სააღრიცხვო შეფასებები მოიცავს შემდეგს:
·

ცვეთის შეფასებები, მაგალითად, ცვეთის მეთოდი, სასარგებლო მომსა
ხურების ვადა და ნარჩენი ღირებულება, რაც ასახავს მუხლის მომსახუ
რების პოტენციალის მოხმარებას (იხ. პუნქტები 7.12 და 8.13);

·

ფინანსური აქტივის ღირებულების საიმედო შეფასება, მე-5 განყოფილე
ბის - ფინანსური ინსტრუმენტები - შესაბამისად, ფინანსური აქტივის გაუ
ფასურების ზარალის შეფასებისას (იხ. პუნქტი 5.13);

·

გასაყიდი ფასი, შემცირებული მარაგების დასრულებისა და გაყიდვის
დანახარჯებით, მე-6 განყოფილების - მარაგები - შესაბამისად, მარაგების
გაუფასურების ზარალის შეფასებისას (იხ. პუნქტი 6.3);

·

საანგარიშგებო თარიღით მუხლის გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასება,
მე-9 განყოფილების - არაფინანსური აქტივების გაუფასურება - შესაბამი
სად არაფინანსური აქტივების გაუფასურების ზარალის შეფასებისას (იხ.
პუნქტი 9.4);

·

იმ თანხის საიმედო შეფასება, რომელსაც საწარმო რაციონალუ
რად გადაიხდის საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს მოვალეობის
შესასრულებლად, მე-11 განყოფილების - ანარიცხები, პირობითი აქტივე
ბი და პირობითი ვალდებულებები - შესაბამისად, ანარიცხის შეფასებისას
და მე-15 განყოფილების - დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები - შესაბა
მისად, დასაქმებულთა გასამრჯელოების შეფასებისას (იხ. პუნქტი 15.5);

·

იმის საიმედო შეფასება, ზარალიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებუ
ლი მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო აუცილებელი დანახარჯე
ბი რამდენად აღემატება იმ ეკონომიკურ სარგებელს, რომლის მიღებასაც
საწარმო ამ ხელშეკრულებიდან მოელის. (იხ. პუნქტი 11.13).

4.11

საწარმომ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების გავლენა უნდა ასახოს
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში:

(ა) მხოლოდ იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა
ცვლილება, თუ ეს ცვლილება გავლენას ახდენს მხოლოდ მოცემულ
საანგარიშგებო პერიოდზე; ან
(ბ) იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება და
მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდებშიც, თუ ეს ცვლილება მომავალ

პერიოდებზეც ახდენს გავლენას.

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებები შეიძლება წარმოიშვას, როდესაც
იცვლება გარემოებები შეფასების ადრინდელი გამოთვლის შემდეგ, მაგა
ლითად, გამოვლინდა დამატებითი ინფორმაცია ან ადგილი ჰქონდა შემ
დგომ მოვლენებს.
სამომავლო აღიარება ნიშნავს, რომ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების
გავლენა აღიარდება მიმდინარე და/ან მომავალ პერიოდებში, რომლებზეც
გავლენას ახდენს ეს ცვლილება.
იმ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების მაგალითი, რომელიც გავლენას ახ
დენს მხოლოდ მიმდინარე პერიოდზე, გახლავთ გაუფასურების ანარიცხი.
ანარიცხის თანხის ნებისმიერი ცვლილება მაშინვე აღიარდება იმ პერიოდში,
როდესაც მოხდა ცვლილება.
იმ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების მაგალითი, რომელიც გავლენას ახ
დენს როგორც მიმდინარე, ისე სამომავლო პერიოდებზე, ცვეთადი მუხლის
სასარგებლო მომსახურების ვადის გადასინჯვაა.

4.12

ამასთან, თუ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება იწვევს აქტივის, ვალდებუ
ლების ან საკუთარი კაპიტალის რომელიმე მუხლის საბალანსო ღირებუ
ლების ცვლილებას, საწარმომ ეს ცვლილება უნდა ასახოს შესაბამის მუხ
ლებში იმავე საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც ცვლილება განხორ
ციელდა.

მაგალითი 8- სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებების აღრიცხვა
01/01/20X5 წელს A საწარმომ:
·

200,000 ლარად იყიდა და დაამონტაჟა ძირითადი საშუალება; და

·

განსაზღვრა, რომ აქტივს ცვეთა წრფივი მეთოდით უნდა დაარიცხოს ხუ
თი წლის (სასარგებლო მომსახურების ვადა) განმავლობაში, ნულოვან
ნარჩენ ღირებულებამდე.

შესაბამისად, 31/12/20X6 წელს აქტივის:
·

დაგროვილი ცვეთა არის 80,000 ლარი (ანუ 200,000 ლარი/5 წელზე x 2
წელზე); და

·

საბალანსო ღირებულება არის 120,000 ლარი (ანუ ღირებულებას,
200,000 ლარი–80,000 ლარი დაგროვილი ცვეთა).
01/01/20X7 წელს ახალი ტექნოლოგიის შექმნის შემდეგ, რომელიც მანქანადანადგარების სასარგებლო მომსახურების ვადას ახანგრძლივებს, A სა
წარმომ გადასინჯა მისი სასარგებლო მომსახურების ვადა და რვა წლამ
დე გაზარდა (აინგარიშება 01/01/20X5 წლიდან). შესაბამისად შეფასება
გადაისინჯა და 20X7 წლის 1 იანვარის მდგომარეობით აქტივის დარჩენილი
მომსახურების ვადა არის 6 წელი.
ამიტომ, 20X7 წელს აღიარდება ცვეთა 20,000 ლარი (120,000 ლარი/6
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წელზე), ხოლო აქტივი შეფასდება 100,000 ლარად (ანუ 120,000 ლარი საბა
ლანსო ღირებულება 01/01/20X7 წელს – 20,000 ლარის ოდენობით ცვეთა
20X7 წელს).
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წინა საანგარიშგებო პერიოდის შეცდომების გასწორება
4.13 წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომები არის საწარმოს წინა საან
გარიშგებო პერიოდ(ებ)ის ფინანსურ ანგარიშგებაში დაშვებული უზუსტობა
ან ინფორმაციის გამოტოვება, რაც გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ საწარმომ არ
გამოიყენა, ან არასწორად გამოიყენა სანდო ინფორმაცია, რომელიც:
(ა) ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტისათვის, როდესაც შესაბამისი პერიო
დების ფინანსური ანგარიშგება სამსახურში წარადგინა; და
(ბ) გონივრულად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებული და გათვალის
წინებული იქნებოდა ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის
დროს.
4.14 ამგვარ შეცდომებს განეკუთვნება მათემატიკური შეცდომების, სააღრიც
ხვო პოლიტიკის გამოყენებაში დაშვებული შეცდომების, ფაქტების უყუ
რადღებოდ დატოვების, ან არასწორი ინტერპრეტაციისა და თაღლითობის
შედეგები.

გავრცელებული შეცდომების მაგალითებია:
·

გამოტოვება - საქონლის კრედიტით შესყიდვისას შემთხვევით არ დაკ
რედიტდება სავაჭრო ვალდებულებების (კრედიტორული დავალიანე
ბა) ანგარიშები;

·

გამოტოვება - საქონლის კრედიტით შესყიდვისას მიზანმიმართულად არ
დაკრედიტდება სავაჭრო ვალდებულებების ანგარიშები;

·

უზუსტობა - გაუფასურებული აქტივი არ „ჩამოიწერება“ გაუფასურების
ასახვისთვის, სტანდარტის მოთხოვნის მიუხედავად;

·

მათემატიკური შეცდომა - ფიზიკური მარაგების ორჯერ დათვლა წლის
ბოლოს ინვენტარიზაციის ჩატარებისას, რის შედეგად მარაგები ზედმე
ტად შეფასდება;

·

კლასიფიკაციის შეცდომა - ძირითადი საშუალების საბალანსო ღირე
ბულების ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში შეცდომით ასახვა
„სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიურ აქტივებში“, ნაცვლად
„გრძელვადიანი აქტივებისა“;

·

თაღლითობა - ხელმძღვანელობა მიზანმიმართულად აყალბებს ფინან
სურ შედეგებს წარმოსახვითი შემოსავლის აღრიცხვით, საქმიანობის შე
დეგებზე დამყარებული ბონუსების მისაღებად.

4.15 შესაძლებლობის ფარგლებში, საწარმომ რეტროსპექტულად უნდა შეას
წოროს წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის არსებითი შეცდომა მისი გა
მოვლენის შემდეგ სამსახურისთვის წარდგენილ პირველივე ფინანსურ

ანგარიშგებაში, 4.9 პუნქტის შესაბამისად.

იხილეთ პუნქტი 4.9 დაშვებისთვის, რომ არაპრაქტიკულია მეოთხე კატე
გორიის საწარმოს მიერ წინა პერიოდის შეცდომის შუალედური გავლე
ნის განსაზღვრა. შესაბამისად, საჭირო არ არის შესადარისი ინფორმაციის
გადაანგარიშება.
თუმცა, მეოთხე კატეგორიის საწარმომ უნდა გადაიანგარიშოს მიმდინარე
პერიოდის აქტივების, ვალდებულებებისა და კაპიტალის საწყისი ნაშთები.
წინა პერიოდის მსგავსი შესწორება ცალკე მუხლად უნდა იქნეს წარდგენი
ლი შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში,
როგორც ეს პუნქტში 3.13 არის მითითებული და ნაჩვენებია ქვემოთ მოცე
მულ მე-9 მაგალითში.

მაგალითი 9- წინა პერიოდის შეცდომის გასწორება
20X7 წელს A საწარმომ აღმოაჩინა, რომ 54,300 ლარის მარაგები, 4,200 ლა
რით ზედმეტადაა შეფასებული.
31/12/20X6 წელს გაუნაწილებელი მოგების ნაშთი იყო 21,950 ლარი.
20X7 წლის საქმიანობის ფინანსური შედეგები მოიცავდა შემდეგს:
·

საქონლის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები 47,400 ლარი;

·

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (საწყის მარაგში 4,200 ლარია
ნი წინა პერიოდის შეცდომის გავლენის შესწორებამდე) 38,950 ლარი;

·

3,000 ლარი დანახარჯები პერსონალზე;

·

200 ცვეთის/ამორტიზაციის ხარჯი;

·

1,000 ლარი მოგების გადასახადის ხარჯი.

31/12/20X7 წელს A საწარმომ 5,000 ლარი გაუნაწილა თავის მესაკუთრეებს
(ანუ დივიდენდები გასცა).
A საწარმომ წინა პერიოდის შეცდომა უნდა გაასწოროს მხოლოდ 20X7
წლის მონაცემების გადაანგარიშებით და შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუ
ნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში ცალკე წარადგინოს მუხლი - „წინა
პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა“ შემდეგნაირად:
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
31/12/20X7 წელს დასრულებული წლისთვის
ნეტო ამონაგები:
-საქონლის გაყიდვიდან
გაყიდვების თვითღირებულება (38,950-4,200)

47,400
(34,750)

საერთო მოგება

12,650

ადმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი

(3,000)

ცვეთა/ამორტიზაცია

(200)

მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე

9,450

მოგების გადასახადი

(1,000)
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საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი

8,450

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული

17,750

- გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის
საბოლოო ნაშთი)

21,950

- გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა (20X6
წლის გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 4,200 ლარით
ნაკლებად იყო შეფასებული. შედეგად 20X6 წლის მთლიანი
მოგება არასწორი იყო ამ თანხის ოდენობით, რაც 20X7 წელს
უნდა გასწორდეს.)

(4,200)

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)

(5,000)

გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი

21,200

me-5 ganyofileba

ფინანსურ ი ინს ტრუმ ენტ ები
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მოქმედების სფერო
5.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის სააღ
რიცხვო მიდგომას, რომლის მონაწილე მხარეც არის საწარმო, გარდა:
(ა) ფინანსური ინსტრუმენტებისა, რომლებიც აკმაყოფილებს საწარმოს
საკუთარი კაპიტალის განმარტებას (იხ. მე-12 განყოფილება - „საკუ
თარ კაპიტალთან დაკავშირებული ოპერაციები მესაკუთრეებთან“);
(ბ) იჯარისა, რომელზეც ვრცელდება მე-10 განყოფილება („იჯარა“). თუმ
ცა, 5.18–5.19 პუნქტების აღიარების შეწყვეტასთან დაკავშირებული
მოთხოვნები ასევე ეხება მეიჯარის მიერ აღიარებული საიჯარო მოთ
ხოვნებისა და მოიჯარის მიერ აღიარებული საიჯარო ვალდებულებე
ბის აღიარების შეწყვეტასაც, ხოლო 5.14–5.15 პუნქტების მოთხოვნები
გაუფასურების შესახებ - მეიჯარის მიერ აღიარებულ საიჯარო მოთ
ხოვნებსაც;
(გ) ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებებისა, რომლებზეც ვრცელდება
მე-11 განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და
პირობითი აქტივები“.

5.2

ფინანსური ინსტრუმენტი არის ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც
წარმოშობს როგორც ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასევე მეორე სა
წარმოს ფინანსურ ვალდებულებას ან წილობრივ ინსტრუმენტს.

ფინანსური ინსტრუმენტები წარმოიშობა სახელშეკრულებო უფლებებისა
და მოვალეობებისგან. ხელშეკრულება არის ნებისმიერი შეთანხმება ორ ან
მეტ მხარეს შორის, რომელსაც:
• ეკონომიკური შინაარსი აქვს; და
• მხარეებს თავიანთი მოვალეობის თავიდან აცილების შესაძლებლობა
არ გააჩნიათ, ან ამის მცირე შანსი აქვს (რადგან ეს სახელშეკრულებო
უფლებები და მოვალეობები კანონმდებლობით აღსრულებადია).
ხელშეკრულებებს მრავალნაირი ფორმა აქვთ, რომელიც შეიძლება იყოს
წერილობითი, ზეპირი, ან ნაგულისხმევი საწარმოს ტრადიციული ბიზნეს
-პრაქტიკით.
ზეპირი ხელშეკრულებების გავრცელებული მაგალითებია რესტორანში საკ
ვების შეკვეთა და ტაქსის მომსახურების გამოყენება.
თუმცა, ყველა ხელშეკრულება არ წარმოადგენს ფინანსურ ინსტრუმენტს.

როგორც ზემოთ მოცემული 5.2 პუნქტით მოითხოვება, ფინანსური ინსტრუ
მენტის ხელშეკრულების ფარგლებში, უფლებებმა და მოვალეობებმა უნდა
წარმოშვას:
• ფინანსური აქტივის წარმოშობა ერთი მხარისთვის; და
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• ფინანსური ვალდებულების ან წილობრივი ინსტრუმენტის წარმოშობა
მეორე მხარისთვის.
მაშასადამე, ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში საწარმო საქონლის
მომწოდებელს ავანსს უხდის, არ წარმოადგენს ფინანსურ ინსტრუმენტს,
რადგან საწარმოს უფლება აქვს მიიღოს არაფინანსური აქტივი (მაგ. მარა
გი).
საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებები არ წარმოადგენენ ფინანსურ
ინსტრუმენტებს. მსგავსი ვალდებულებები არ წარმოიქმნება საწარმოსა და
საგადასახადო ორგანოს შორის დადებული ხელშეკრულების შედეგად, ისი
ნი კანონმდებლობის შედეგად წარმოიქმნება. ანალოგიურად, არც საგადა
სახადო ჯარიმა და საურავი არ არის ფინანსური ინსტრუმენტი.

5.3

ფინანსური აქტივი არის ნებისმიერი აქტივი, რომელიც წარმოადგენს: (ა)
ფულად სახსრებს; (ბ) სხვა საწარმოს წილობრივ ინსტრუმენტს; ან (გ) სხვა
საწარმოსგან ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიღების სა
ხელშეკრულებო უფლებას.

ფულადი სახსრები
 ულადი სახსრები ერთმნიშვნელოვნად შედის ფინანსური აქტივის განმარ
ფ
ტებაში. ფულადი სახსრები მოიცავს უცხოურ ვალუტასაც.

სხვა საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტი
წილობრივი ინსტრუმენტი არის ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც უზ
რუნველყოფს საწარმოს აქტივებში ნარჩენი წილის მტკიცებულებას, ყველა
ვალდებულების გამოქვითვის შემდეგ (ანუ წილი წმინდა აქტივებში, საკუთ
რების წილი). საწარმოს მიერ სხვა საწარმოს ფლობა (მიუხედავად საკუთ
რების წილის ოდენობისა) ფინანსურ აქტივს წარმოადგენს.
მაგალითი 1- სხვა საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტი
A საწარმო და B საწარმო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებე
ბია (შპს), რომლებიც მეოთხე კატეგორიის საწარმოებია.
A საწარმოს 15,000 ლარი შეაქვს B საწარმოს კაპიტალში, B საწარმოს სა
კუთრების 60%-იანი წილის სანაცვლოდ.
A საწარმოს ინვესტიცია B საწარმოში წარმოადგენს ფინანსურ აქტივს, რო
მელიც A საწარმომ უნდა წარადგინოს თავისი ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგების მუხლში - ინვესტიციები სხვა საწარმოების წილობრივ ინ
სტრუმენტებში.

ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიღების სახელშეკრულებო
უფლება
ფულადი სახსრების მიღების სახელშეკრულებო უფლებების ტიპური მაგა
ლითებია:
·

საბანკო დეპოზიტები;

·

სავაჭრო მოთხოვნები; და

·

სესხის მოთხოვნები.

მაგალითი 2- სავაჭრო მოთხოვნები
18/12/20X1 წელს A საწარმო 20 ხის სკამს ყიდის B საწარმოზე, თითოეულს
100 ლარად. გარიგების ფასი, 2,000 ლარი, გადასახდელია 30 დღეში (მიჩ
ნეულია, რომ ეს ჩვეულებრივი კრედიტის ვადაა).
31/12/20X1 წელს (საანგარიშგებო თარიღი) A საწარმოს აქვს სახელშეკრუ
ლებო უფლება, B საწარმოსგან მიიღოს 2,000 ლარი. ეს უფლება არის ფი
ნანსური აქტივი, რომელიც მისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების
მუხლში - სავაჭრო მოთხოვნები - უნდა იქნეს წარდგენილი.

მაგალითი 3- თანხის ავანსად გადახდა
A საწარმო საცხობია.
31/12/20X1 წელს:
·

A საწარმომ B საწარმოსგან შეკვეთა მიიღო 300 პურის მიწოდებაზე
01/01/20X2 წელს, ერთი პური 0.5 ლარად.

·

A საწარმო B საწარმოსგან 150 ლარს (ანუ 0.5 ლარი x 300 პურზე) იღებს.

01/01/20X2 წელს A საწარმო აცხობს 300 პურს და B საწარმოს აწვდის.
31/12/20X1 წელს A საწარმოს არ გააჩნია რაიმე უფლება ფულადი სახსრე
ბის ან სხვა ფინანსური აქტივის მიღებაზე (და არც მიწოდების მოვალეობა
აქვს). შესაბამისად, A საწარმოს არ გააჩნია ფინანსური ინსტრუმენტი.
A საწარმოს მოვალეობაა არაფინანსური აქტივის მიწოდება, რომელიც უნ
და აღირიცხოს მე-13 განყოფილების - ამონაგები მომხმარებლებთან გა
ფორმებული ხელშეკრულებებიდან - შესაბამისად.

როგორც ზემოთ მოცემულ მაგალითშია ნაჩვენები, ხელშეკრულება ფინან
სურ ინსტრუმენტს რომ წარმოადგენდეს, ფულადი სახსრების ფაქტობრი
ვი გადარიცხვა უფრო გვიან უნდა მოხდეს, მიღების უფლებისა და ფულა
დი სახსრების გადახდის მოვალეობის წარმოქმნასთან შედარებით. ერთი
მხარის მიერ ფულადი სახსრების მიღების უფლება არის მეორე მხარის
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სახელშეკრულებო მოვალეობა - გადაიხადოს ფულადი სახსრები. პრაქტი
კაში ფინანსური ინსტრუმენტების უმეტესობა ფულადი სახსრების მიღების
სახელშეკრულებო მოვალეობებია. თუმცა, ფინანსური აქტივის განმარტება
მოიცავს ასევე ხელშეკრულებებს, რომელთა ფარგლებში ანგარიშსწორება
ხორციელდება ფულადი სახსრებისგან განსხვავებული ფინანსური აქტივით.
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მაგალითი 4- სხვა ფინანსური აქტივის მიღების უფლება
A საწარმო საქონელს ხშირად კრედიტით ყიდის B საწარმოზე.
28/12/20X1 წელს B საწარმოს გააჩნია C საწარმოს მიმართ 3,000 ლარის
ოდენობის სავაჭრო მოთხოვნები (ფულადი სახსრების მიღების უფლება).
28/12/20X1 წელს:
• A საწარმო საქონელს ყიდის B საწარმოზე 3,000 ლარად.
• გაყიდვის ამ ოპერაციის ფარგლებში A საწარმო და B საწარმო თან
ხმდებიან, რომ B საწარმოს მიერ A საწარმოსთვის გასაყიდი ფასის ფუ
ლადი სახსრებით გადახდის ნაცვლად B საწარმო თავის მოვალეობას
შეასრულებს A საწარმოსთვის C საწარმოს მიმართ თავისი სავაჭრო
მოთხოვნების (ფულადი სახსრების მიღების უფლება) გადაცემით.
31/12/20X1 წელს B საწარმოს სავაჭრო მოთხოვნები C საწარმოს მიმართ
ჯერ არ იყო გადაცემული A საწარმოზე.
ამიტომ, 31/12/20X1 წელს A საწარმოს უფლება აქვს მიიღოს სხვა ფინანსუ
რი აქტივი (3,000 ლარის ოდენობით მოთხოვნები C საწარმოს მიმართ) B
საწარმოსგან. ეს უფლება A საწარმოს ფინანსური აქტივია და მან ამ უფლე
ბის ღირებულება (3,000 ლარი) უნდა ასახოს თავისი ფინანსური მდგომა
რეობის ანგარიშგების მუხლში - სხვა მოკლევადიანი აქტივები.

5.4

ფინანსური ვალდებულება არის ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც
წარმოადგენს სხვა მხარისთვის ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური
აქტივის მიწოდების სახელშეკრულებო ვალდებულებას.

ფინანსური აქტივის მიწოდების სახელშეკრულებო ვალდებულება
ფინანსური აქტივის მიწოდების სახელშეკრულებო ვალდებულების ტიპური
მაგალითებია:
• სავაჭრო კრედიტორული დავალიანება;
• სესხები ფინანსური ინსტიტუტებისგან (მაგალითად, კომერციული ბან
კებისგან); და
• სესხები სხვა საწარმოებისგან ან ფიზიკური პირებისგან.
საწარმოები მსგავს ხელშეკრულებებს დებენ ჩვეულებრივი საქმიანობისას,
როგორიცაა, მაგალითად, მზა პროდუქციის (ან ნედლეულისა და მასალე

ბის) შესყიდვა, სხვებისგან მომსახურების მიღება, სესხის მიღება ფიზიკური
ან იურიდიული პირებისგან და სხვა.
მაგალითი 5- სავაჭრო ვალდებულებები
18/12/20X1 წელს B საწარმომ ჩვეულებრივი საკრედიტო ვადით (30 დღე) A
საწარმოსგან შეიძინა 20 ხის სკამი 2,000 ლარად (ანუ 20 x 100 ლარი).
31/12/20X1 წელს (საანგარიშგებო თარიღი) B საწარმოს A საწარმოსთვის
2,000 ლარის გადახდის სახელშეკრულებო მოვალეობა აქვს. ეს 2,000 ლარი
ფინანსური ვალდებულებაა, რომელიც მისი ფინანსური მდგომარეობის ან
გარიშგების სავაჭრო ვალდებულებების მუხლში უნდა აისახოს.

ფინანსური ვალდებულებების უმეტესობა ფულადი სახსრების გადახდის სა
ხელშეკრულებო მოვალეობებია. თუმცა, ფინანსური ვალდებულების გან
მარტება მოიცავს ასევე ხელშეკრულებებს, რომელთა ფარგლებში ანგარიშ
სწორება ფინანსური აქტივებით ან ფულადი სახსრებისგან განსხვავებული
სხვა აქტივებით ხორციელდება.
ხელშეკრულებები, რომლებიც წარმოქმნის საწარმოს მიერ ფინანსური აქ
ტივის მიწოდების მოვალეობებს, იშვიათად გვხვდება, რადგან თავიანთი
არსით ისინი უფრო რთული ოპერაციებია.

მაგალითი 6- სხვა ფინანსური აქტივის მიწოდების მოვალეობა
A საწარმო ხშირად ახორციელებს გაყიდვის ოპერაციებს B საწარმოსთან.
B საწარმოს სავაჭრო მოთხოვნები აქვს (უფლება, C საწარმოგან მიიღოს
3,000 ლარი).
28/12/20X1 წელს A საწარმო 3,000 ლარად ყიდის საქონელს B საწარმოზე. ამ
ოპერაციის ფარგლებში A საწარმო და B საწარმო თანხმდებიან, რომ ფუ
ლადი სახსრების გადახდის ნაცვლად B საწარმო ანგარიშსწორებას განა
ხორციელებს A საწარმოსთვის C საწარმოსგან მისაღები სავაჭრო მოთხოვ
ნების გადაცემით (ანუ B საწარმოს უფლება, რომ საწარმო C-გან მიიღოს
ფულადი სახსრები).
31/12/20X1 წელს B საწარმოს ჯერ არ გადაუცია A საწარმოსთვის C საწარმოს
გან მისაღები სავაჭრო მოთხოვნა.
ამიტომ, 31/12/20X1 წელს B საწარმოს მოვალეობა, A საწარმოს გადასცეს
თავისი ფინანსური აქტივი (3,000 ლარის მოთხოვნა C საწარმოსგან), წარ
მოადგენს B საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებას, რომელიც მისი ფინან
სური მდგომარეობის ანგარიშგების მუხლში - სხვა ვალდებულებები - უნდა
აისახოს.

51

აღიარება
5.5

საწარმო მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარებს ფინანსურ აქტივს ან ფინან
სურ ვალდებულებას, თუ იგი ხდება მოცემული ფინანსური ინსტრუმენტის
ხელშეკრულების მხარე.
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მაგალითი 7- თავდაპირველი აღიარების დრო
10/12/20X1 წელს B საწარმო ხელშეკრულებას აფორმებს A საწარმოსთან
20 ხის სკამის მიწოდებაზე 2,000 ლარად (ანუ 20 სკამი x 100 ლარი), რომე
ლიც გადახდილ უნდა იქნეს მიწოდებიდან 30 დღეში (რაც მიიჩნევა ჩვეუ
ლებრივ საკრედიტო ვადად).
18/12/20X1 წელს B საწარმო A საწარმოსგან იღებს 20 ხის სკამს. შესაბამი
სად:
·

A საწარმოს აქვს სახელშეკრულებო უფლება, B საწარმოსგან (30 დღე
ში) მიიღოს 2,000 ლარის ოდენობით ფულადი სახსრები; და

·

B საწარმოს აქვს სახელშეკრულებო მოვალეობა, რომ A საწარმოს (30
დღეში) გადაუხადოს 2,000 ლარი.

ამიტომ, 18/12/20X1 წელს A საწარმომ უნდა აღიაროს ფინანსური აქტივი
(სავაჭრო მოთხოვნა), ხოლო B საწარმომ უნდა აღიაროს ფინანსური ვალ
დებულება (სავაჭრო ვალდებულებები).

შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას
5.6

საწარმომ ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება
თავდაპირველად აღიარებისას უნდა შეაფასოს თვითღირებულებით,
ხოლო თვითღირებულება ფასდება გარიგების ფასით, რომელიც არ
მოიცავს გარიგების დანახარჯებს.

მაგალითი 8- სავაჭრო მოთხოვნებისა და სავაჭრო ვალდებულებების შეფა
სება თავდაპირველი აღიარებისას
16/03/20X1 წელს B საწარმო 10 ხის სკამს ყიდულობს A საწარმოსგან 1,500
ლარად (ანუ 10 სკამი x 150 ლარი), რაც გადასახდელია 30 დღეში (მიიჩნევა
ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადად).
B საწარმო გეგმავს ამ სკამების გაყიდვას.
როგორ უნდა აღიაროს ფინანსური აქტივი A საწარმომ?
16/03/20X1 წელს A საწარმო ხდება კრედიტით გაყიდვის ოპერაციის ხელ
შეკრულების მონაწილე. ამიტომ, მან უნდა აღიაროს საქონლის გაყიდვიდან
წმინდა ამონაგები და შესაბამისი ფინანსური აქტივი (სავაჭრო მოთხოვნა).
ამ სავაჭრო მოთხოვნის თავდაპირველი თვითღირებულება არის გარიგების
ფასი - ანუ თანხა, რომლის მიღების უფლებაც მოიპოვა A საწარმომ.

16/03/20X1 წელს A საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული
გატარებები:
ანგარიში
სავაჭრო მოთხოვნები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

1,500
1,500

ნეტო ამონაგები (საქონლის გაყიდვა)
გაყიდვიდან ამონაგებისა და სავაჭრო მოთხოვნის აღიარება

როგორ უნდა აღიაროს ფინანსური ვალდებულება B საწარმომ?
16/03/20X1 წელს B საწარმო ამ ოპერაციის ხელშეკრულების მონაწილე
მხარე ხდება. შესაბამისად, მან უნდა აღიაროს შესყიდული საქონელი და
შედეგად წარმოქმნილი ფინანსური ვალდებულება (სავაჭრო ვალდებულე
ბები). ამ სავაჭრო ვალდებულებების თავდაპირველი ღირებულება იქნება
ამ გარიგების ფასი - ანუ ფულადი სახსრების ოდენობა, რომლის გადახდის
მოვალეობა აქვს B საწარმოს.
16/03/20X1 წელს B საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული გა
ტარებები:
ანგარიში
მარაგები (მზა პროდუქცია)

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

1,500

სავაჭრო ვალდებულებები

1,500

მარაგის შესყიდვისა და სავაჭრო ვალდებულებების აღიარება

მაგალითი 9- სესხის თავდაპირველი აღიარება
30/09/20X1 წელს A საწარმომ 30,000 ლარის ოდენობით სესხი გასცა B
საწარმოზე. სესხი ერთი გადახდით, 36,300 ლარი (ანუ პროცენტი და ძირი
თანხა), უნდა დაიფაროს 30/09/20X3 წელს (ე.ი. სესხის ვადა 2 წელია).
A საწარმომ როგორ უნდა განახორციელოს თავისი ფინანსური აქტივის
თავდაპირველი აღიარება?
30/09/20X1 წელს A საწარმო ხდება სასესხო ხელშეკრულების მონაწილე
მხარე. მას უფლება აქვს 2 წელიწადში მიიღოს ძირი თანხა და პროცენტი.
ეს უფლება წარმოადგენს ფინანსურ აქტივს და A საწარმომ ის უნდა აღია
როს თავისი ბუღალტრული აღრიცხვის ჩანაწერებში. ამ სესხის მოთხოვ
ნის თავდაპირველი ღირებულება არის იმ ფულადი სახსრების ოდენობა,
რომლის მიღების უფლება აქვს A საწარმოს - 30,000 ლარი (30/09/20X1
წელს A საწარმოს ჯერ არა აქვს პროცენტის მიღების სახელშეკრულებო
უფლება, რადგან პროცენტი ჯერ დარიცხული არ არის; სასესხო მოთხოვ
ნის ოდენობა გაიზრდება დროთა განმავლობაში პროცენტის დარიცხვის
შედეგად).
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30/09/20X1 წელს A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა
შეასრულოს:
ანგარიში
სხვა გრძელვადიანი აქტივები
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დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

30,000
30,000

ფულადი სახსრები
B საწარმოსთვის მიცემული სესხის აღიარება

B საწარმომ როგორ უნდა განახორციელოს თავისი ფინანსური ვალდებუ
ლების აღიარება?
30/09/20X1 წელს B საწარმო, როდესაც ის 30,000 ლარს იღებს A საწარმოს
გან, ხდება სასესხო ხელშეკრულების მონაწილე მხარე. A საწარმო ხელ
შეკრულების ფარგლებში ვალდებულია 2 წელიწადში გადაიხადოს ძირი
თანხა და მთლიანი დარიცხული პროცენტი. ეს მოვალეობა წარმოადგენს
ფინანსურ ვალდებულებას და B საწარმომ ის უნდა აღიაროს თავის ბუღალ
ტრულ ჩანაწერებში. ამ სესხის თავდაპირველი ღირებულება არის ფულადი
სახსრები, რომლის გადახდის მოვალეობა გააჩნია B საწარმოს - 30,000 ლა
რი (30/09/20X1 წელს B საწარმოს ჯერ პროცენტის გადახდის მოვალეობა
არ აქვს, რადგან პროცენტი ჯერ დარიცხული არ არის; სასესხო დავალია
ნების ოდენობა დროთა განმავლობაში გაიზრდება, პროცენტის დარიცხვის
შედეგად).
30/09/20X1 წელს B საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა
შეასრულოს:
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

30,000

სხვა ნასესხები თანხები

30,000

A საწარმოსგან მიღებული სესხის აღიარება

მაგალითი 10- ბანკის სესხის თავდაპირველი შეფასება
05/02/20X1 წელს:
• A საწარმო კომერციულ ბანკთან ხელს აწერს 25,000 ლარის სასესხო
შეთანხმებაზე.
• ბანკი A საწარმოს აკისრებს სესხის გაცემის საკომისიოს 500 ლარის
ოდენობით.
• A საწარმო კომერციული ბანკისგან სესხს იღებს 24,500 ლარის ოდენო
ბით (25,000 ლარი –500 ლარი)
სესხი უნდა დაიფაროს თანაბარი თვიური გადახდებით 24 თვის განმავლო
ბაში.
05/02/20X1 წელს A საწარმო სასესხო შეთანხმების ხელშეკრულების მხა
რე ხდება. მისი სახელშეკრულებო მოვალეობაა მიღებული ძირი თანხის,

25,000 ლარის და დარიცხული პროცენტის თანხის გადახდა. ეს მოვალეობა
ფინანსური ვალდებულებაა და A საწარმომ იგი თავის ბუღალტრულ ჩანა
წერებში უნდა აღიაროს. ამ სესხის დავალიანების თავდაპირველი ღირე
ბულებაა 25,000 ლარი , რომლის გადახდის მოვალეობა აქვს B საწარმოს
– (05/02/20X1 წელს, A საწარმოს ჯერ პროცენტის გადახდის მოვალეობა არ
გააჩნია, რადგან პროცენტი ჯერ დარიცხული არ არის. A საწარმომ 500 ლა
რი გარიგების საკომისიო ხარჯებში უნდა აღიაროს 20X1 წელს (იხ. მოთხოვ
ნა პუნქტში 5.10).
05/02/20X1 წელს A საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული
გატარებები:
ანგარიში
ფულადი სახსრები
სხვა ხარჯები
ბანკებისგან ნასესხები თანხები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

24,500
500
25,000

კომერციული ბანკისგან მიღებული სესხისა და გარიგების დანახარჯის აღიარება

5.7

სტანდარტის მიხედვით საწარმოთა გარიგების დანახარჯები მიჩნეულია
არაარსებითად და აღიარდება ხარჯის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა
და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

5.8

თუმცა, როდესაც საწარმო სახელმწიფოსგან იღებს უპროცენტო, ან და
ბალი საპროცენტო განაკვეთით სესხს, მან გარიგების ფასის დასადგე
ნად უნდა გამოიყენოს 14.4 პუნქტი.

სახელმწიფოსგან უპროცენტო, ან დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე
სესხი სახელმწიფო გრანტს წარმოადგენს. სახელმწიფო გრანტი არის სა
წარმოსთვის რესურსების გადაცემით დახმარების გაწევა სახელმწიფოს
მიერ, საწარმოს საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებით წარსულში
ან მომავალში გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების სანაცვლოდ. და
მატებითი განმარტებისთვის იხილეთ თვითსწავლების მასალა, რომელიც
ახლავს მე-14 განყოფილებას - სახელმწიფო გრანტები.

5.9

ასევე, როდესაც საწარმო შემდგომი გადახდის პირობით ყიდულობს მა
რაგებს (იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“), გრძელვადიან აქტივებს
(იხ. მე-7 განყოფილება – „გრძელვადიანი აქტივები“) ან სასოფლო-სა
მეურნეო საქმიანობაში გამოყენებულ ბიოლოგიურ აქტივებს (იხ. მე-8
განყოფილება – „ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქ
მიანობაში“), ან ყიდის საქონელს ან ეწევა მომსახურებას და შემდგომი
გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე (იხ. პუნქტი 13.8),
მაშინ გარიგების ფასი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასია, რომელიც ხელ
მისაწვდომია გარიგების თარიღისთვის.
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ჩვეულებრივი კრედიტის ვადა არის ვადა (მაგალითად, დღეების რაოდენობა
გადახდამდე), რომელსაც საწარმო მსგავსი მყიდველების ჯგუფს ჩვეულებ
რივ სთავაზობს. „მომხმარებელთა ჯგუფი“ ზოგადი ტერმინია და შეიძლება
დაკავშირებული იყოს მომხმარებელთა იურიდიულ სტატუსთან (მაგალი
თად, ფიზიკური პირები ან იურიდიული პირები), მათ გეოგრაფიულ მდგო
მარეობასთან, დარგთან და სხვა. ჩვეულებრივი კრედიტის ვადის შემდეგ
ანგარიშსწორების ოდენობა თითქმის ყოველთვის აღემატება ჩვეულებრივი
კრედიტის ვადაში გადახდის ფასს.
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არის თანხა, რომელსაც მომხმარებლები
გადაიხდიდნენ გარიგების დადების დღეს. გარიგების ფასსა (რომელიც გა
დასახდელია სამომავლო [გადავადებული] თარიღით) და დაუყოვნებლივ
გადახდის ფასს (გადასახდელია მაშინვე) შორის სხვაობა წარმოადგენს გა
რიგების ფასის ფინანსურ კომპონენტს.
როგორც წესი, საწარმო რაც უფრო მალე მიიღებს თანხას თავისი საქონლი
სა და მომსახურებისთვის, მით უკეთესია. ამის ორი ძირითადი მიზეზი არსე
ბობს:
• საწარმო ზღუდავს რისკს, რომ მომხმარებლებმა შეიძლება არ გადაი
ხადონთანხა;და
• ს აწარმოს ლიკვიდობა უფრო მაღალი იქნება, რადგან საბრუნავ კაპი
ტალში ნაკლები ფულადი სახსრები იქნება ჩადებული (სხვა ფაქტორე
ბისუცვლელადდატოვებისშემთხვევაში); საწარმო შეძლებს ამფულა
დი სახსრების თავის ბიზნეს-ოპერაციებში უფრო სწრაფად გამოყენე
ბას.
აღნიშნული ფაქტორების გამო საწარმოს დამატებითი ანაზღაურება სჭირ
დება, როდესაც ანგარიშსწორების ვადა სცდება ჩვეულებრივ ვადას. მარ
თალია, გარკვეული განსჯა გამოიყენება, მაგრამ, როგორც წესი, ადვილია
ჩვეულებრივ ვადაზე ხანგრძლივად გადავადების გამოვლენა.

მაგალითი 11- ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადაზე ხანგრძლივი ანგარიშსწო
რების ვადა
როგორც წესი, A საწარმო თავის კორპორაციულ დამკვეთებს 45 დღიან
საკრედიტო ვადას სთავაზობს (რაც იდენტურია იმ ვადისა, რომელსაც სხვა
მსგავსი საწარმოები აძლევენ მსგავს მომხმარებლებს).
თუ A საწარმო მომხმარებელს საშუალოდ 45 დღიან პერიოდზე მნიშვნე
ლოვნად ხანგრძლივ პერიოდს შესთავაზებს (მაგალითად, 180 დღე), ეს
მიიჩნევა ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადაზე უფრო ხანგრძლივ გადავადებად.
აღნიშნულის გამო გაზრდილი რისკის ასანაზღაურებლად A საწარმო ამ
მომხმარებელს უფრო მაღალ ფასს დააკისრებს, ვიდრე იმ მომხმარებლებს,
ვინც მისგან ჩვეულებრივი ანგარიშსწორების ვადით ყიდულობენ.

5.10

სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს
შორის (5.9 პუნქტის შესაბამისად) ასახავს ფინანსურ ოპერაციას, რო
მელიც აღირიცხება წრფივი მეთოდით, როგორც საპროცენტო შემოსავა
ლი (როდესაც საწარმო გამყიდველია, იხ. პუნქტი 5.13(ა)), ან საპროცენტო
ხარჯი (როდესაც საწარმო მყიდველია), გადავადებული გადახდის პერიო
დის განმავლობაში (იხ. პუნქტი 5.17).

თავდაპირველი აღიარებისას ღირებულების განსაზღვრისა და სხვაობის
საპროცენტო შემოსავლის ან, საჭიროებისამებრ ხარჯის სახით აღრიცხვის
შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ თვითსწავლების მასალე
ბი პუნქტის 5.13(ა) შემდეგ მოცემულ მე-11 მაგალითში.

5.11

გარიგების დანახარჯები ხარჯის სახით აღიარდება გაწევისთანავე შემო
სავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

გარიგების დანახარჯები ფინანსური ინსტრუმენტის წარმოქმნაზე პირდაპირ
მიკუთვნებადი დანახარჯებია. გარიგების დანახარჯების მაგალითებია:
• ინსტრუმენტის გაცემის ნებისმიერი გადასახდელი ან საკომისიო (მაგა
ლითად, სესხის გაცემის საკომისიო);
• ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც გაიწევა უზრუნველყოფის რეგისტრაციაზე,
ან სხვა იურიდიულ ასპექტებზე (მაგალითად, შეთანხმების მომზადება);
და
• ნებისმიერი გადასახდელი ან საკომისიო, რომელიც მესამე მხარეს
უნაზღაურდება დაინტერესებული გამსესხებლების ან მსესხებლების მო
ძებნისთვის.
ინფორმაცია გარიგების დანახარჯების აღრიცხვის შესახებ მოცემულია თვით
სწავლების მასალებში, პუნქტის 5.7 შემდეგ მოცემულ მე-10 მაგალითში.

ფინანსური აქტივების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ
5.12

თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმომ ფინანსური აქ
ტივები უნდა შეაფასოს შემდეგნაირად:
(ა) ინვესტიციები სხვა საწარმოების წილობრივ ინსტრუმენტებში – თვით
ღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზა
რალი;

სხვა საწარმოების წილობრივ ინსტრუმენტებში ინვესტიციების საბალანსო ღი
რებულება თავდაპირველად აღიარებული თვითღირებულებიდან არ იცვლე
ბა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საწარმო შემდგომ პერიოდში აღიარებს
გაუფასურების ხარჯს ამ ინვესტიციაზე. ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ უნ
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და გამოითვალოთ გაუფასურების ხარჯი გაუფასურების ხარჯი და/ან დაგროვილი გაუფასურება მოცემულია პუნქტის 5.14 თვითსწავლების მასალებში.

(ბ) ყველა დანარჩენი ფინანსური აქტივი თავდაპირველი აღიარების
მომენტში განსაზღვრული თვითღირებულებით, რომელსაც:
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(i) ემატება აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგა
რიშგებო თარიღამდე აღიარებული საპროცენტო შემოსავალი;
(ii) აკლდება აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საან
გარიშგებო თარიღამდე მიღებული ძირისა და პროცენტის თან
ხები; და;
(iii) აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხა.

შემდგომი შეფასების შესახებ პუნქტებში 5.12(ბ) და 5.16 მითითებულია
პროცედურები ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების (გარდა სხვა
საწარმოების წილობრივ ინსტრუმენტებში ინვესტიციებისა) საბალანსო ღი
რებულების შეფასებისთვის. მსგავსი შეფასება შესაფერისია, მაგალითად:
• ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებებისათვის, რომელთა ანგარიშ
სწორების ვადა ჩვეულებრივზე ხანგრძლივადაა გადავადებული;
• საწარმოს მიერ გაცემული (ფინანსური აქტივები) ან საწარმოს მიერ მი
ღებული (ფინანსური ვალდებულებები) სესხებისთვის, რომელსაც პრო
ცენტი ერიცხება; და
• საწარმოს მიერ ფინანსურ ინსტიტუტში განთავსებული დეპოზიტებისათ
ვის, რომელთაც პროცენტი ერიცხება (ფინანსური აქტივები).
ყველა დანარჩენი ფინანსური აქტივი და ვალდებულება, რომელთაც ანგა
რიშსწორების ჩვეულებრივი ვადა აქვს (მაგალითად, სავაჭრო მოთხოვნები,
სავაჭრო ვალდებულებები, და სხვა) აღიარების შემდგომ შეფასდება თანხით,
რომელიც ფინანსური აქტივების შემთხვევაში თავდაპირველად აღიარებული
თვითღირებულების ტოლია, რომელიც შემცირებულია დაგროვილი გაუფასუ
რებით. მათი მოკლევადიანი ხასიათისა და ანგარიშსწორების ჩვეულებრივი
ვადების გამო მიიჩნევა, რომ ამ ინსტრუმენტებს არ გააჩნიათ დაფინანსების
კომპონენტი. საწარმოს მიერ ფლობილი ფულადი სახსრების ხასიათი ნიშ
ნავს, რომ მას არ გააჩნია დაფინანსების კომპონენტი.

5.13

საპროცენტო შემოსავალი არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ
მისაღებ მთლიან თანხასა და ფინანსური აქტივის თავდაპირველად აღია
რებულ თვითღირებულებას შორის. საწარმომ საპროცენტო შემოსავალი
ხელშეკრულების ვადაზე უნდა გაანაწილოს შემდეგნაირად:
(ა) წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით – ისეთი ოპერა
ციისთვის, რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით
და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე
(როგორც ეს აღწერილია 5.9 პუნქტში).

მაგალითი 11- საქონლის გაყიდვა ჩვეულებრივზე ხანგრძლივი ანგარიშ
სწორების ვადით
A საწარმო ხის სკამებს ყიდის, თითოეულის ფასია 150 ლარი. A საწარმო
ამ ფასს სთავაზობს ინდივიდუალურ მომხმარებლებს დაუყოვნებლივ გა
დახდის შემთხვევაში და ასევე კორპორაციულ მომხმარებლებს, რომლებიც
სკამების მიწოდებიდან 30 დღეში იხდიან თანხას.
30/09/20X1 წელს:
• A საწარმომ ათი ხის სკამი მიყიდა B საწარმოს 5 თვიანი კრედიტით. ან
გარიშსწორების გაზრდილი ვადის გამო საწარმოები შეთანხმდნენ დაუ
ყოვნებლივ გადახდის ფასზე უფრო მაღალ ფასზე, 170 ლარი თითოეული
სკამისთვის.
• A საწარმო ხის სკამებს აწვდის B საწარმოს.
B საწარმო გეგმავს ამ სკამების გაყიდვას.

როგორ უნდა აღრიცხოს A საწარმომ ეს გარიგება?
30/09/20X1 წელს A საწარმომ უნდა აღრიცხოს:
• B საწარმოსთვის 10 ხის სკამის მიყიდვა; და
• დაფინანსება, რომელსაც იგი B საწარმოს აძლევს.
მართალია, ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ ერთი სკამის გასაყიდი
ფასია 170 ლარი (ანუ მთლიანი ფასია 1,700 ლარი), მაგრამ იმის გამო, რომ
შეთანხმება მოიცავს ანგარიშსწორების ჩვეულებრივ ვადაზე ხანგრძლივ
კრედიტის ვადას (ანუ 5 თვე, 30 დღის ნაცვლად), საჭიროა დაფინანსების
კომპონენტის გამოვლენა და აღრიცხვა.
ამიტომ 30/09/20X1 წელს A საწარმომ უნდა:
• აღიაროს საქონლის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები დაუყოვნებლივ
გადახდის ფასით იმ მომხმარებლებისათვის, რომლებიც ამ თარიღით
იხდიან ფულად სახსრებს (როგორც ეს პუნქტით 13.8 მოითხოვება); და
• აღიაროს სავაჭრო მოთხოვნა B სააწრმოსგან, რომელიც შეფასდე
ბა 1,500 ლარით —ღირებულება არის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი
(როგორც პუნქტით 5.8 მოითხოვება), ანუ 10 სკამი x 150 ლარზე.
• A საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი გატარებები:
ანგარიში
სავაჭრო მოთხოვნები
ნეტო ამონაგები - საქონლის გაყიდვიდან

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

1,500
1,500

10 ხის სკამის გაყიდვიდან წარმოქმნილი ამონაგებისა და მოთხოვნის აღიარება

შეთანხმების მიხედვით მთლიან ფასს (1,700 ლარი) და დაუყოვნებლივ გა
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დახდის ფასს (1,500 ლარი) შორის სხვაობა წარმოადგენს დაფინანსებს
კომპონენტს, რომელიც საპროცენტო შემოსავლის სახით უნდა აღიარდეს
ანგარიშსწორების ვადის (5 თვე) განმავლობაში, წრფივი მეთოდის გამოყე
ნებით.
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მაშასადამე, 31/12/20X1 წელს A საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი გა
ტარებები:
ანგარიში
სავაჭრო მოთხოვნა

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

120
120

საპროცენტო შემოსავალი

20X1 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე მი კუთ ვნე ბა დი საპ როც ნტო შე მო სავ ლის
აღია რე ბა

28/02/20X2 წელს, როდესაც ამოიწურება ანგარიშსწორების ვადა, B საწარ
მომ შემდეგი გატარებები უნდა შეასრულოს:
ანგარიში
სავაჭრო მოთხოვნა

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

80
80

საპროცენტო შემოსავალი

20X2 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე მიკუთვნებადი საპროცენტო შემოსავლის
აღიარება

შესაბამისად, 28/02/20X2 წელს B საწარმოს მიმართ A საწარმოს სავაჭრო
მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება იქნება 1,700 ლარი (რაც შეთანხმების
მთლიანი ფასის ტოლია).
1,620 ლარი
(1,500 ლარი + 120 ლარი)

სავაჭრო მოთხოვნის მთლიანი ოდენობა
31/12/20X1 წელს
20X2 წლის იანვარსა და თებერვალში აღია
რებული მთლიანი საპროცენტო
შემოსავალი

80 ლარი
(40 ლარი x 2 თვე)

სავაჭრო მოთხოვნის საბალანსო ღირებუ
ლება 28/02/20X2 წელს (B საწარმოს მიერ
გადახდამდე)

1,700 ლარი
(1,620 ლარი + 80 ლარი)

მაშასადამე, 28/02/20X2 წელს, როდესაც A საწარმო 1,700 ლარს (მთლიანი
ფასი შეთანხმების მიხედვით) მიიღებს B საწარმოსგან სავაჭრო მოთხოვნის
დაფარვისთვის, A საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი გატარებები:
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

1,700

სავაჭრო მოთხოვნა

1,700

მიღებული ფულადი სახსრების აღიარება, სავაჭრო მოთხოვნის ანულირება

როგორ უნდა აღრიცხოს B საწარმომ ეს ოპერაცია?
30/09/20X1 წელს B საწარმო :
·

ყიდულობს 10 ხის სკამს, თითოეულს 170 ლარად (მთლიანი ფასია 1,700

ლარი);
• აღიარებს მარაგს და სავაჭრო კრედიტს, რადგან A საწარმომ შეასრულა
ხელშეკრულების ფარგლებში საქონლის მიწოდების მოვალეობა.
B საწარმო-მ, 30/09/20X1 წელს საჭირო გატარებების შესასრულებლად,
უნდა განსაზღვროს სავაჭრო ვალდებულებების თავდაპირველად აღია
რებული თვითღირებულება და მარაგის თვითღირებულება (პუნქტის 6.4
შესაბამისად).
ვინაიდან შეთანხმების მიხედვით ანგარიშსწორების ვადა ჩვეულებრივ
ვადას სცილდება (5 თვე, ნაცვლად ჩვეულებრივი 30 დღიანი ვადისა), შე
თანხმების მთლიანი ფასი მოიცავს დაფინანსების კომპონენტს, რომელიც
საპროცენტო ხარჯის სახით უნდა აღიარდეს ანგარიშსწორების ვადის გან
მავლობაში. ამასთან, 30/09/20X1 წელს შეძენილი მარაგის ღირებულება
უნდა შეფასდეს დაუყოვნებლივ გადახდის ფასით (როგორც მოითხოვება
პუნქტით 6.5). ანალოგიურად, სავაჭრო ვალდებულება (A საწარმოსთვის
გადასახდელი) თავდაპირველი აღიარებისას უნდა შეფასდეს დაუყოვნებ
ლივ გადახდის ფასით (როგორც მოითხოვება პუნქტით 5.9).
30/09/20X1 დაუყოვნებლივ გადახდის ფასია 150 ლარი თითოეული სკამის
თვის; ამიტომ, 10 სკამის მთლიანი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი აღნიშნუ
ლი თარიღით არის 1,500 ლარი. შეთანხმების მიხედვით მთლიან ფასსა (1,700
ლარი) და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს (1,500 ლარი) შორის სხვაობა,
200 ლარი, წარმოადგენს დაფინანსების კომპონენტს. ის საპროცენტო ხარ
ჯის სახით უნდა აღიარდეს ანგარიშსწორების ვადის განმავლობაში (5 თვე),
წრფივი მეთოდით.
30/09/20X1 წელს B საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული გა
ტარებები:
ანგარიში
მარაგები
სავაჭრო ვალდებულებები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

1,500
1,500

კრედიტით ნაყიდი მარაგის აღიარება (სავაჭრო დავალიანება A საწარმოს მიმართ)

ამასთან, B საწარმომ 200-ლარიანი დაფინანსების კომპონენტი საპროცენტო
ხარჯზე უნდა გაანაწილოს ანგარიშსწორების ვადის, 5 თვის განმავლობაში,
წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ე.ი. ყოველთვიურად უნდა განხორციელ
დეს, თვეში 40 ლარის (200 ლარი / 5 თვე) აღიარება საპროცენტო ხარჯად.
მიუხედავად იმისა, თუ რა სიხშირით გადაწყვეტს B საწარმო საპროცენტო
ხარჯის აღიარებას (მაგალითად, ყოველთვიურად, ორ თვეში ერთხელ), მან
უნდა უზრუნველყოს საპროცენტო ხარჯის სათანადო საანგარიშგებო პე
რიოდში აღიარება.
მაგალითად, თუ B საწარმოს საანგარიშგებო თარიღია 31/12/20X1 წელი,
მაშინ მან 120 ლარის ოდენობით 3 თვის (ოქტომბერი – დეკემბერი 20X1 წ.)
საპროცენტო ხარჯი 31/12/20X1 წლისთვის უნდა აღიაროს, შემდეგი გატა
რებების შესრულებით 31/12/20X1 წელს:

61

ანგარიში
საპროცენტო ხარჯი
სავაჭრო ვალდებულებები

62

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

120
120

31/12/20X1 წელს დასრულებულ საანგარიშგებო პერიოდზე მიკუთვნებული საპ
როცენტო ხარჯის აღიარება

28/02/20X2 წლისთვის B საწარმოს სავაჭრო ვალდებულებების
(გადასახდელი A საწარმოსთვის) საბალანსო ღირებულება იქნება 1,700
ლარი (რაც შეთანხმების მთლიანი ფასის ტოლია).
სავაჭრო ვალდებულებების საბალანსო ღი
რებულება 31/12/20X1
იანვარსა და 28/02/20X2 თარიღით აღიარე
ბული მთლიანი საპროცენტო ხარჯი
სავაჭრო ვალდებულებების საბალანსო ღი
რებულება 28/02/20X2 (B საწარმოს მიერ
გადახდამდე)

1,620 ლარი
(1,500 ლარი + 120 ლარი)
80 ლარი
(40 ლარი x 2 თვე)
1,700 ლარი
(1,620 ლარი + 80 ლარი)

სხვაობა მთლიან ფასსა (1,700 ლარი) და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს (სა
ვაჭრო ვალდებულებების ღირებულება თავდაპირველი აღიარებისას, 1,500
ლარი) შორის ანგარიშსწორების ვადის განმავლობაში აღიარდება.
28/02/20X2 წელს, როდესაც ამოიწურება ანგარიშსწორების 5-თვიანი ვადა,
B საწარმომ შეთანხმების შესაბამისად უნდა გადაიხადოს მთლიანი ფასი,
1,700 ლარი.

(ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში – ფინანსური აქტივის საბალანსო ღირებუ
ლებასთან მიმართებით მუდმივი (უცვლელი) საპროცენტო განაკვე
თის გამოყენებით. ამ მიზნისთვის შესაფერისი განაკვეთი, როგორც
წესი, იქნება სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთი.

როგორც პუნქტის 5.12(ბ) თვითსწავლების მასალაშია ახსნილი, ფინანსუ
რი აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც არ შეიცავენ დაფინანსების
კომპონენტს, შემდგომში შეფასდება თავდაპირველად აღიარებული ღირე
ბულებით, შემცირებული გაუფასურების ზარალით, ფინანსური აქტივების
შემთხვევაში. ამიტომ, მსგავსი ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების
(მაგალითად, ფულადი სახსრები, სავაჭრო მოთხოვნები, სავაჭრო ვალდე
ბულებები) აღრიცხვა არ ასახავს საპროცენტო შემოსავალს ან საპროცენ
ტო ხარჯს.
ანგარიშსწორების ჩვეულებრივ ვადაზე ხანგრძლივი ანგარიშსწორების
ვადის მქონე ფინანსური ინსტრუმენტების საპროცენტო შემოსავალი და
ხარჯი განხილულია ზემოთ მოცემული პუნქტის 5.13 (ა) თვითსწავლების
მასალებში.
მაშასადამე, ფინანსური ინსტრუმენტები (აქტივები და ვალდებულებები),
რომელთა საპროცენტო შემოსავალი ან ხარჯი უნდა აღიარდეს მუდმივი
განაკვეთით საბალნსო ღირებულებაზე, ძირითადად (მაგრამ არა ყოველ

თვის) გახლავთ:
• საწარმოს მიერ გაცემული, პროცენტიანი სესხები (ფინანსური აქტივები)
ან მიღებული პროცენტიანი სესხები (ფინანსური ვალდებულებები); და
• საწარმოს მიერ ფინანსურ ინსტიტუტებში განთავსებული პროცენტიანი
დეპოზიტები (ფინანსური აქტივები).
სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება იყოს ფიქსირებული
(მაგალითად, წლიური 12%) ან ცვალებადი, რომელსაც მცოცავ განაკვეთ
საც უწოდებენ (მაგალითად, საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსი
რების განაკვეთს + 3%). როდესაც სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკ
ვეთი ფიქსირებულია, განაკვეთი „მუდმივია“ ინსტრუმენტის მომსახურების
ვადის განმავლობაში (მაგალითად, 12%). თუმცა, მცოცავგანაკვეთიანი ინ
სტრუმენტების შემთხვევაში „მუდმივი განაკვეთი“ იგივე იქნება გარკვეული
პერიოდის განმავლობაში, რაც დამოკიდებულია საპროცენტო განაკვეთის
გადასინჯვის სიხშირეზე (მაგალითად, რამდენად რეგულარულად ცვლის
რეფინანსირების განაკვეთს საქართველოს ეროვნული ბანკი). მცოცავი
განაკვეთის ცვალებადი ნაწილის ცვლილებას ფასის ხელახლა დადგენას
უწოდებენ. ამ პუნქტით მოითხოვება იგივე „მუდმივი განაკვეთის“ გამოყენე
ბა თითოეული ხელახლა შეფასების პერიოდში და ახალი (ხელახლა დად
გენილი) „მუდმივი განაკვეთის“ გამოყენებას განაკვეთის მომდევნო ხელახ
ლა დადგენის პერიოდში და ასე შემდეგ.
პუნქტში 5.13 (და პუნქტში 5.17) მოცემული განმარტების საფუძველზე პროცენ
ტის თანხა (შემოსავალი ან ხარჯი) არის ფინანსური აქტივის (ან ვალდებუ
ლების) მომსახურების ვადის განმავლობაში მთლიანი გადახდების თანხასა
და თავდაპირველად აღიარებულ თანხას შორის სხვაობა. მაგალითად, თუ
2 წლიანი, 17,000 ლარიანი სესხის ყველა სამომავლო გადახდების ჯამი 19,200
ლარია, მაშინ 2,200 ლარის ოდენობით ნამეტი არის პროცენტის თანხა, რო
მელიც აღნიშნულ 2 წლიან პერიოდზე უნდა გადანაწილდეს.
როდესაც გადახდის პირობები არ გულისხმობს გადახდის ვადის დადგომი
სას ერთიან გადახდას - ძირ თანხას მიმატებული დარიცხული პროცენტი,
მსგავსი განაწილება იწვევს პროცენტის (შემოსავალი ან ხარჯი) არათანაბა
რი თანხების აღიარებას თანაბარი ხანგრძლივობის დროის ინტერვალებში.
ეს განსხვავდება წრფივი განაწილების საფუძვლისგან, რომლის შესაბამი
სად პროცენტის თანხა (შემოსავალი ან ხარჯი) ერთი და იგივეა სხვადასხვა
პერიოდში. თუმცა, ორივე შემთხვევაში მთლიანი განაწილებული თანხა უნ
და უდრიდეს პროცენტის მთლიან თანხას (მაგალითად, 2,200 ლარს, ზემოთ
მოცემულ მაგალითში).
პრაქტიკაში გამოიყენება გადახდის გრაფიკები, რომლებიც შექმნილია
პროცენტის არათანაბარი თანხების გამოსათვლელად, რაც თითოეულ პე
რიოდზე განაწილდება სესხის მოქმედების ვადის განმავლობაში. ქვემოთ
მოცემულ მაგალითებში ნაჩვენებია, როგორ ადგენენ გადახდის გრაფიკებს.

მაგალითი 12- სესხი, რომლის ძირი თანხისა და დარიცხული პროცენტის გა
დახდა ხორციელდება სესხის ვადის გასვლისას
A საწარმო და B საწარმო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებია, რომელთა საან
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გარიშგებო თარიღია 31 დეკემბერი. 30/09/20X1 წელს A საწარმომ 70,000 ლარი
ასესხა B საწარმოს 1.5 წლით (18 თვე), წლიური 15% საპროცენტო განაკვეთით
(ანუ მუდმივი განაკვეთი). სესხი უნდა დაიფაროს ერთი გადახდით, რომლის
ოდენობა არის ძირ თანხას მიმატებული 1,5 წლის განმავლობაში დარიცხული
პროცენტი. A საწარმომ შეადგინა სესხის გადახდის შემდეგი გრაფიკი, რასაც
ეთანხმება B საწარმო:
თვე(1)

გაცემუ
ლი სესხი

დარიცხუ
ლი პრო
ცენტი(2)

მთლიანი
გადახდა(3)

ძირი
პროცენ
ძირი თან
თანხის
ტის გა
ხის ნაშთი(6)
(4)
(5)
გადახდა
დახდა

პრო
ცენტის
ნაშთი(7)

0

70,000

-

-

-

-

70,000

-

1

-

875

-

-

-

70,000

875

2

-

875

-

-

-

70,000

1,750

3

-

875

-

-

-

70,000

2,625

4

-

875

-

-

-

70,000

3,500

5

-

875

-

-

-

70,000

4,375

6

-

875

-

-

-

70,000

5,250

7

-

875

-

-

-

70,000

6,125

8

-

875

-

-

-

70,000

7,000

9

-

875

-

-

-

70,000

7,875

10

-

875

-

-

-

70,000

8,750

11

-

875

-

-

-

70,000

9,625

12

-

875

-

-

-

70,000

10,500

13

-

875

-

-

-

70,000

11,375

14

-

875

-

-

-

70,000

12,250

15

-

875

-

-

-

70,000

13,125

16

-

875

-

-

-

70,000

14,000

17

-

875

-

-

-

70,000

14,875

18

-

875

(85,750)

(70,000)

(15,750)

-

-

15,750

85,750

70,000

15,750

სულ

შენიშვნები:
(1) თვე 0 წარმოადგენს სესხის გაცემის თარიღს, ანუ საწყის პერიოდს. ამიტომ, გაცემული სესხის ოდენობა
(სესხის თავდაპირველად შეფასებული ღირებულება მე-5 განყოფილების შესაბამისად) აისახება 0 თვე
ში. დამატებითი თანხები თუ გაიცემოდა, ისინი აისახებოდა შესაბამის თვეში.
(2) ამ სვეტში გამოთვლილია პროცენტი (შემოსავალი ან ხარჯი), რომელიც წარმოიქმნება კონკრეტულ
თვეში, 15%-იანი მუდმივი წლიური განაკვეთის გამოყენებით). 1 თვის დარიცხული პროცენტის გამოთ
ვლის ზოგადი ფორმულა n თვისთვის შემდეგია:
n1 თვის ძირი თანხის ნაშთი x წლიურ საპროცენტო განაკვეთზე x 1/12 (თვის წილი წელიწადში)
ვინაიდან ეს სესხი ერთადერთი გადახდით იფარება მისი დაფარვის ვადის დადგომისას, ნებისმიერ
თვეში დარიცხული პროცენტი ერთი და იგივე იქნება (ძირი თანხის ოდენობა თვეების მიხედვით არ
იცვლება): 70,000 ლარი x 15% x 1/12 = 875 ლარი
(3) ამ სვეტში მოცემულია ფაქტობრივი სახელშეკრულებო გადახდები სესხის პირობების შესაბამისად. ამ
შემთხვევაში მხოლოდ ერთი გადახდა განხორციელდება (მე-18 თვეში). მე-18 თვეში მთლიანი გადახ
დის ოდენობა შემდეგნაირად გამოითვლება:
ძირი თანხის ნაშთი მე-17 თვეში + პროცენტის ნაშთი მე-17 თვეში + მე-18 თვეში დარიცხული პროცენტი
როგორც ზემოთ მოცემული ფორმულიდან ჩანს, მთლიანი გადახდა შეიძლება გაიყოს ორი სახის გა
დახდად - ძირი თანხის (70,000 ლარი) და პროცენტის ( 14,875 ლარი + 875 ლარი = 15,750 ლარი).
(4) როდესაც სესხის გადახდის პირობაა ერთი გადახდა დაფარვის ვადის დადგომისას, ბოლო თვეში ძირი
თანხის გადახდა ტოლია დასაფარი ძირი თანხის ნაშთისა (ანუ 70,000 ლარს).
(5) როდესაც სესხის გადახდის პირობების მიხედვით ერთი გადახდა ხორციელდება სესხის ვადის ამოწურ
ვისას, ბოლო თვეში გადახდილი პროცენტის თანხა ტოლია სესხის ვადის განმავლობაში დარიცხული

მთლიანი პროცენტის თანხის (მათ შორის ბოლო თვის - ანუ 15,570 ლარის ტოლია).
(6) ძირი თანხის ნაშთი n თვისთვის შემდეგნაირად გამოითვლება:
(n-1) თვის ძირი თანხის ნაშთი + n თვეში გაცემული სესხი – n თვის ძირი თანხის გადახდა
(7) n თვის პროცენტის თანხის ნაშთი შემდეგნაირად გამოითვლება:
(n-1) თვის პროცენტის თანხის ნაშთი + n თვეში დარიცხული პროცენტი – n თვის პროცენტის თანხის
გადახდა

ამ გრაფიკის შედგენის შემდეგ საწარმოები ხელს აწერენ სასესხო შეთანხმებას
და A საწარმო სესხის თანხას, 70,000 ლარს გადასცემს B საწარმოს.

როგორ უნდა აღრიცხოს A საწარმომ (გამსესხებელმა) სესხი?
30/09/20X1 წელს A საწარმო ხდება B საწარმოსთან საესხო შეთანხმების მო
ნაწილე მხარე. მას უფლება აქვს 18 თვეში მიიღოს ფულადი სახსრები (ძირი
თანხა, მიმატებული დარიცხული პროცენტი). სესხის (ფინანსური აქტივი) თავ
დაპირველი აღიარება უნდა განხორციელდეს პუნქტში 5.6 მოცემული მოთხოვ
ნების შესაბამისად.
A საწარმომ უნდა უზრუნველყოს, რომ საპროცენტო შემოსავალი აღიარდეს იმ
პერიოდში, რომელსაც იგი მიეკუთვნება (სხვა სიტყვებით, იგი განაწილდება სა
თანადო საანგარიშგებო პერიოდზე (ანუ 20X1 წლის ოქტომბრის, ნოემბრის და
დეკემბრის შემოსავალი უნდა განაწილდეს ფინანსურ წელზე 20X1).
შესაბამისად, 31/12/20X1 წელს A საწარმო შეასრულებს შემდეგ ბუღალტრულ
გატარებებს:
ანგარიში
სხვა მოკლევადიანი აქტივები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

2,625
2,625

საპროცენტო შემოსავალი

20X1 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე (სესხის ვადის თვეები 1, 2, და 3– 875ლარი x
3 თვე) მიკუთვნებადი საპროცენტო შემოსავლის აღიარება.

31/12/20X2 A საწარმო შეასრულებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს:
ანგარიში
სხვა მოკლევადიანი აქტივები
საპროცენტო შემოსავალი

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

10,500
10,500

20X2 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე (სესხის ვადის თვეები 4–15 – 875 ლარი x 12)
მიკუთვნებადი საპროცენტო შემოსავლის აღიარება.

როგორც სესხის გრაფიკიდან ჩანს, მე-18 თვის ბოლოს (31/03/20X3) მთლიანი
სესხის და პროცენტის მოთხოვნის ნაშთები მთლიანი ფულადი სახსრების ტო
ლი იქნება, რომელსაც A საწარმო მიიღებს B საწარმოსგან და შეადგენს 85,750
ლარს. შედეგად, განხორციელდება სრული ანგარიშსწორება, რაც განაპირო
ბებს მისი აღიარების სრულად შეწყვეტას.
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31/03/20X3 წელს A საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული გატა
რებები:
ანგარიში
სხვა მოკლევადიანი აქტივები
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დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

2,625
2,625

საპროცენტო შემოსავალი

20X3 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე (სესხის ვადის თვეები 16, 17, და 18 – 875 ლა
რი x 3) მიკუთვნებადი საპროცენტო შემოსავლის აღიარება.

ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

85,750
85,750

სხვა მოკლევადიანი აქტივები

სესხის დაფარვის ვადის ამოწურვისას აღიარების შეწყვეტა (ანგარიშსწორება).

როგორ უნდა აღრიცხოს სესხი B საწარმომ (მსესხებელმა)?
30/09/20X1 წელს B საწარმო ხდება A საწარმოსთან სასესხო შეთანხმების მო
ნაწილე. მას აქვს ფულადი სახსრების (ძირი თანხა და დარიცხული პროცენტი)
18 თვეში გადახდის მოვალეობა. სესხის (ფინანსური ვალდებულება) თავდა
პირველი აღიარება უნდა განხორციელდეს პუნქტში 5.6 მოცემული მოთხოვნე
ბის შესაბამისად.
სესხზე დარიცხული პროცენტი B საწარმომ სათანადო საანგარიშგებო პერიოდ
ში უნდა აღრიცხოს (ანუ 20X1 წლის ოქტომბრის, ნოემბრისა და დეკემბრის საპ
როცენტო ხარჯი უნდა აღიარდეს ხარჯის სახით, რომელიც განაპირობებს 20X1
წლის მოგების განსაზღვრას).
შესაბამისად, 31/12/20X1 წელს B საწარმო შეასრულებს შემდეგ ბუღალტრულ
გატარებებს:
ანგარიში
საპროცენტო ხარჯი

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

2,625
2,625

სხვა ნასესხები თანხები

20X1 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე (სესხის ვადის თვეები 1, 2, და 3– 875 ლარი x
3 თვე) მიკუთვნებადი საპროცენტო ხარჯის აღიარება.

31/12/20X2 წელს B საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს შეასრულებს:
ანგარიში
საპროცენტო ხარჯი
სხვა ნასესხები თანხები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

10,500
10,500

20X2 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე (სესხის ვადის თვეები 4–15 –875 ლარი x 12)
მიკუთვნებადი საპროცენტო ხარჯის აღიარება.

როგორც სესხის გრაფიკიდან ჩანს, მე-18 თვის ბოლოს (31/03/20X3) მთლიანი
სესხის და პროცენტის დავალიანების ნაშთები ტოლი იქნება მთლიანი ფულადი
სახსრების, ანუ 85,750 ლარის, რომელსაც B საწარმო გადაუხდის A საწარმოს.
შედეგად, განხორციელდება სრული ანგარიშსწორება (აღიარების სრულად
შეწყვეტა).

31/03/20X3 წელს B საწარმო შეასრულებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

2,625

საპროცენტო ხარჯი
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სხვა ნასესხები თანხები

20X3 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე (სესხის ვადის თვეები 16, 17, და 18 – 875 ლა
რი x 3) მიკუთვნებადი საპროცენტო ხარჯის აღიარება.
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

85,750

სხვა ნასესხები თანხები

85,750

ფულადი სახსრები

სესხის დაფარვის ვადის ამოწურვისას აღიარების შეწყვეტა (ანგარიშსწორება).

მაგალითი 13- ანუიტეტიანი სესხი კომერციული ბანკისგან
A საწარმოს საანგარიშგებო თარიღია 31 დეკემბერი.
30/09/20X1 წელს A საწარმო ხელს აწერს სესხის შეთანხმებას ადგილობრივ
კომერციულ ბანკთან 70,000 ლარიანი სესხის აღებაზე, 1.5 წლით (18 თვე) 15%იანი წლიური საპროცენტო განაკვეთით (ანუ მუდმივი განაკვეთი). სესხი ანუი
ტეტია - გადახდა განხორციელდება 18 თანაბარი ყოველთვიური გადახდით.
ბანკი ადგენს სესხის გრაფიკს, რომელიც შეთანხმებაში უნდა შევიდეს.
ეს გრაფიკი მოცემულია ქვემოთ:
გაცემუ
ლი სეს
ხი1

დარიცხუ
ლი პრო
ცენტი2

მთლიანი
გადახდა3

ძირი თან
ხის გა
დახდა4

0

70,000

-

-

-

-

70,000

-

1

-

875

4,367

3,492

875

66,508

-

2

-

831

4,367

3,536

831

62,972

-

თვე1

პროცენ
ძირი თანხის
ტის გა
ნაშთი6
დახდა5

პროცენ
ტის ნაშ
თი7

3

-

787

4,367

3,580

787

59,393

-

4

-

742

4,367

3,625

742

55,768

-

5

-

697

4,367

3,670

697

52,098

-

6

-

651

4,367

3,716

651

48,383

-

7

-

605

4,367

3,762

605

44,620

-

8

-

558

4,367

3,809

558

40,811

-

9

-

510

4,367

3,857

510

36,955

-

10

-

462

4,367

3,905

462

33,050

-

11

-

413

4,367

3,954

413

29,096

-

12

-

364

4,367

4,003

364

25,092

-

13

-

314

4,367

4,053

314

21,039

-

14

-

263

4,367

4,104

263

16,935

-

15

-

212

4,367

4,155

212

12,780

-

16

-

160

4,367

4,207

160

8,573

-

17

-

107

4,367

4,260

107

4,313

-

18

-

54

4,367

4,313

54

-

-

სულ

8,608

78,605

70,000

8,605

შენიშვნები:
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ქვემოთ ფრჩხილებში მოცემული საილუსტრაციო გამოთვლები შესრულებულია n=3,
ანუ სესხის მე-3 თვისთვის.
1)

თვე 0 წარმოადგენს თარიღს, როდესაც გაიცა სესხი, საწყისი წერტილია. ამიტომ, გაცემული სესხის თან
ხა (თავდაპირველად აღიარებული სესხის ღირებულება მე-5 განყოფილების შესაბამისად) ასახულია 0
ვეში. თუ დამატებითი თანხები გაიცემოდა, ისინი აისახებოდა შესაბამის თვეში და გრაფიკი შესაბამი
სად განახლდებოდა. (მე-3 თვეში ბანკს რაიმე დამატებითი თანხა არ გაუცია, ამიტომ ამ უჯრაში ნული
წერია).

2)

ამ სვეტში გამოთვლილია A საწარმოს საპროცენტო ხარჯი კონკრეტული თვისთვის (15%-იანი მუდმივი
წლიური განაკვეთის გამოყენებით). 1 თვის დარიცხული პროცენტის გამოთვლის ზოგადი ფორმულა n
თვისთვის შემდეგია:
n-1 თვის ძირი თანხის ნაშთი x წლიურ საპროცენტო განაკვეთზე x 1/12 (თვის წილი წელიწადში)
რადგან ეს სესხი ანუიტეტია, ძირი თანხის ნაშთი იცვლება (მცირდება) თვიდან თვემდე; ამიტომ, დარიც
ხული პროცენტის თანხაც მცირდება ყოველი თვის შემდეგ.
(მე-3 თვისთვის, 787ლარი = 62,972ლარი x 15% x (3-2) / 12)

3)

ამ სვეტში მოცემულია ფაქტობრივი სახელშეკრულებო გადახდები სესხის პირობების შესაბამისად. რადგან
ანუიტეტიანი სესხია, გადახდების ოდენობა ერთი და იგივე უნდა იყოს 18-ვე თვეში. მარტივად რომ ვთქვათ,
ყოველთვიური გადახდები ისე უნდა დაანგარიშდეს, რომ 18 თანაბარი გადახდა ჯამში უდრიდეს ძირ თანხას
(70,000 ლარი), მიმატებული 15% მუდმივი განაკვეთით შემცირებად ნაშთზე დარიცხულ პროცენტის თანხას.
მაშასადამე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ მთლიანი გადახდა (ყოველთვიური გადახდა) შედგება ძირი თანხის
გადახდისა და პროცენტის თანხის გადახდის ნაწილებისაგან. ყოველთვიურად გადასახდელი თანხის გამოთ
ვლის ფორმულაა:
მთლიანი გადახდა = სესხის თანხა / F.
F არის ფაქტორი, რომელიც შემდეგი ფორმულით გამოითვლება:

F=

((1+ mi )mn))
( mi (1+ mi )mn)

1

სადაც:
i – არის წლიური საპროცენტო განაკვეთი (ანუ 15%)
m – არის წლიურად პროცენტის დარიცხვის სიხშირე (მაგ. ყოველთვიურად – 12)
n – არის სესხის ვადა, გამოსახული წლებში (მაგ. 1.5 წელი)
ამ სესხის შემთხვევაში მთლიანი გადახდა, 4,367 ლარი, შემდეგნაირად იქნა გამოთვლილი:
4,367 ლარი (მთლიანი გადახდა) = 70,000 ლარი (სესხის თანხა) / 16.03 (F)
თავის მხრივ F შემდეგნაირად იქნა გამოთვლილი:

16.03 =

12.1.5
)
)) 1
((1+ 15%
12
15% 12.1.5
(
1+
) )
(15%
12
12

როგორც ზემოთ მოცემული გამოთვლიდან ჩანს, ანუიტეტიანი სესხის გრაფიკი გაცილებით რთულია,
ვიდრე სესხებისა, რომელთა დაფარვა ხდება ერთადერთი გადახდით, დაფარვის ვადის ამოწურვისას.
რეკომენდირებულია ანუიტეტის გრაფიკის შედგენა ელექტრონული ცხრილების მეშვეობით.
4)

ძირი თანხის, რომელიც მთლიანი გადახდის ნაწილია, გამოსათვლელი ფორმულაა:
მთლიანი გადახდა – პროცენტის გადახდა (იხ. ქვემოთ)
(მე- 3 თვისთვის, 3,580ლარი = 4,367ლარი –787ლარი)

5)

რადგან სესხი ანუიტეტია, იგულისხმება, რომ ყოველთვიურად წარმოქმნილი პროცენტი (პროცენტის
დარიცხვის სვეტი) სრულად გადაიხდება იმავე თვეში. მაშასადამე, გადახდილი პროცენტი დარიცხული

პროცენტის ტოლი იქნება ყოველთვიურად.
6)

n თვის ძირი თანხის ნაშთი შემდეგნაირად გამოითვლება:
(n-1) თვის ძირი თანხის ნაშთი + n თვეში გაცემული სესხი – n თვის ძირი თანხის გადახდა
(მე-3 თვისთვის, 59,393 ლარი = 62,972 ლარი – 3,580 ლარი)

7)

n თვის პროცენტის თანხის ნაშთი შემდეგნაირად გამოითვლება:
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n-1 თვის პროცენტის თანხის ნაშთი + n თვეში დარიცხული პროცენტი – n თვის პროცენტის თანხის გა
დახდა
რადგან ანუიტეტია და გაკეთებულია დაშვება, რომ პროცენტი იმავე თვეში გადაიხდება, როდესაც დაერიცხე
ბა, პროცენტის ნაშთი თითოეულ თვეში ნულის ტოლი იქნება.

30/09/20X1 წელს A საწარმო ხდება კომერციულ ბანკთან სასესხო შეთან
ხმების მონაწილე მხარე. მას გააჩნია ფულადი სახსრების (ძირი თანხა, მი
მატებული დარიცხული პროცენტი) გადახდის მოვალეობა 18 თანაბარი გა
დახდით. სესხი თავდაპირველად აღიარდება ფინანსური ვალდებულების
სახით, პუნქტის 5.6 შესაბამისად.
სესხზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი აღიარდება (განაწილდება) იმ საანგა
რიშგებო პერიოდში, როდესაც ის დაირიცხება (ანუ 20X1 წლის ოქტომბრის,
ნოემბრის და დეკემბრის ხარჯი უნდა განაწილდეს ფინანსურ წელზე 20X1).
შესაბამისად, 31/12/20X1 წელს A საწარმო შეასრულებს შემდეგ ბუღალ
ტრულ გატარებებს:
ანგარიში
საპროცენტო ხარჯი

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

2,493
2,493

ბანკისგან ნასესხები თანხები

20X1 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის მიკუთვნებადი საპროცენტო ხარჯის
(თვეების 1, 2, და 3 დარიცხული პროცენტის ჯამი) აღიარება.

31/12/20X2 წელს A საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული
გატარებები:
ანგარიში
საპროცენტო ხარჯი
ბანკისგან ნასესხები თანხები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

5,791
5,791

20X2 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის მიკუთვნებადი საპროცენტო ხარჯის
(თვეების 4 – 15 დარიცხული პროცენტის ჯამი) აღიარება.

ეს ბუღალტრული გატარებები მხოლოდ საპროცენტო ხარჯის აღრიცხვის
თვისაა. ამ გატარებების გარდა A საწარმომ უნდა აღიაროს ასევე ყოველ
თვიური სესხის გადახდების შედეგად ფულადი სახსრების გასვლა - დებეტი:
ბანკისგან ნასესხები თანხები და კრედიტი: ფულადი სახსრები, 4,367 ლარი
(აღიარების ნაწილობრივი შეწყვეტა).
როგორც სესხის გრაფიკიდან ჩანს, მე-18 თვის ბოლოს (31/03/20X3), 4,367
ლარის ოდენობით გადახდის შემდეგ, საწარმო ფარავს სესხს (აღიარების
სრული შეწყვეტა).

5.14
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საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღის
მდგომარეობით უნდა შეაფასოს, არსებობს თუ არა რომელიმე ფინანსური
აქტივის გაუფასურების მტკიცებულება. თუ გაუფასურების ნიშნები
არსებობს, საწარმომ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით საიმედოდ
უნდა შეაფასოს და განსაზღვროს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება.
თუ ეს ღირებულება ნაკლებია ფინანსური აქტივის საბალანსო
ღირებულებაზე, საწარმომ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით,
აღნიშნული სხვაობით უნდა შეამციროს აქტივის საბალანსო ღირებულება
და ამგვარი გაუფასურების ზარალი, მაშინვე აღიაროს ხარჯის სახით
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

მიიჩნევა, რომ ფინანსური აქტივები გაუფასურებულია, როდესაც ფულადი
ნაკადები, რომლის მიღებასაც საწარმო ამ აქტივიდან მოელის, ნაკლებია იმ
მთლიან სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებზე, რომლის მიღების უფლებაც
აქვს საწარმოს. იმ პირობების მაგალითები, რომლებიც მიუთითებენ, რომ
ფინანსური აქტივი შეიძლება გაუფასურებულია, შემდეგია:
• მევალის ან მსესხებლის მნიშვნელოვანი ფინანსური სირთულეები;
• ხელშეკრულების დარღვევა, მაგალითად, დეფოლტი ან ვადაგადაცილება;
• მოსალოდნელი ხდება, რომ მოვალე ან მსესხებელი გაკოტრების
პროცესში გადავლენ ან სხვა სახის ფინანსურ რეორგანიზაციას
განიცდიან.
საანგარიშგებო თარიღით აღნიშნულის (ან სხვა პირობების, რომლებსაც
საწარმოს ხელმძღვანელობა შესაფერისად მიიჩნევს) გამოვლენის
შემთხვევაში საწარმომ უნდა შეაფასოს გაუფასურების ზარალი. თუ ასეთი
არსებობს, გაუფასურების გამოსათვლელად საწარმომ უნდა განსაზღვროს
ფინანსური აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება.
წინამდებარე
სტანდარტის მიხედვით, ფინანსური აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება
არის თანხა, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის აქტივის გაყიდვის
ან გამოყენების შედეგად. როგორც წესი, ფინანსური აქტივებიდან
ფულადი ნაკადი წამოიქმნება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების
შესრულებისას (მაგალითად, ფულადი სახსრების მიღება დებიტორებისგან,
როდესაც გადახდის ვადა დადგება). ფულადი სახსრები წარმოიქმნება,
ასევე, ფინანსური აქტივების გაყიდვით.
შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება უნდა შეუდარდეს ამ ფინანსური
აქტივის საბალანსო ღირებულებას იმავე თარიღით. იმ შემთხვევაში, თუ
ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია საბალანსო ღირებულებაზე, მაშინ
სხვაობა წარმოადგენს გაუფასურებას. გაუფასურება მოცემული პერიოდის
ხარჯის სახით აღირიცხება შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში.

მაგალითი 14- სავაჭრო მოთხოვნების გაუფასურება
31/10/20x1 თარიღისთვის A საწარმომ 15,000 ლარის ღირებულების საქონელი
30 დღეში გადახდის პირობით B საწარმოს მიჰყიდა, რაც A საწარმომ აღიარა
ამონაგებად და შესაბამის სავაჭრო მოთხოვნად. (დაფარვის ვადა 30/11/20x1).
თუმცა, 31/12/20x1 თარიღისთვის (ანგარიშგების თარიღი), B საწარმოს
არ ჰქონდა გადახდილი არსებული მოთხოვნა - 15,000 ლარი (თანხის
გადახდა 31 დღით არის ვადაგადაცილებული; B საწარმომ დაარღვია
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდის ვადა). შედეგად A
საწამომ მიმართა შესაბამის სამართლებრივ მექანიზმს - აღსრულების
ბიუროს დებიტორული დავალიანების ამოსაღებად. აღსრულების ორგანოს
მეშვეობით მოხერხდა მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილება. კერძოდ,
აღსრულების ორგანოს მიერ გაცემულია ცნობა სააღსრულებო ფურცლის
აღსრულებლად მიქცევის შედეგად კრედიტორის მიერ კუთვნილი თანხის
ნაწილობრივ მიღების თაობაზე. აქედან გამომდინარე, A საწარმო მოელის
მხოლოდ 10,000 ლარის მიღებას. ეს გახლავთ ამ ფინანსური აქტივის
(სავაჭრო მოთხოვნის) საიმედო შეფასება. რადგან ეს თანხა ნაკლებია
მის საბალანსო ღირებულებაზე, სხვაობა, 5,000 ლარი, წარმოადგენს
გაუფასურების ზარალს 31/12/20x1 თარიღით, რაც დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს
აღიარებული მიმდინარე პერიოდის ხარჯებში.
A საწარმომ 31/12/20x1 თარიღით შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა
შეასრულოს:
ანგარიში
გაუფასურების ხარჯი – ფინანსური
აქიტვები
სავაჭრო მოთხოვნები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

5,000
5,000

B საწარმოსგან 31/12/20x1 წელს მისაღები სავაჭრო მოთხოვნის გაუფასურების ხარჯის
აღიარება.

5.15

საწარმომ უნდა განახორციელოს ადრე აღიარებული გაუფასურების
ზარალის შემცირება იმ შემთხვევაში, თუ ადრე გაუფასურებული
ფინანსური აქტივის საიმედოდ შეფასებული ანაზღაურებადი
ღირებულება გაიზრდება ისეთი მოვლენის შედეგად, რომელიც მოხდა
გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ. აღდგენილი თანხა მაშინვე
უნდა აღიარდეს შემოსავლის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

მაგალითი 15- ადრე გაუფასურებული (ჩამოწერილი) სავაჭრო მოთხოვნის
აღდგენა
მონაცემები იგივეა, რაც მაგალითი 14. დამატებით ცნობილია, რომ მომდევნო
საანგარიშგებო წელს, 30/03/20x2 თარიღიში B საწარმომ:
•

A საწარმოს გადაუხადა 10,000 ლარი;
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•

წარმატებით განახორციელა საქმიანობის რესტრუქტურიზაცია
საოპერაციო საქმიანობის შედეგები გააუმჯობესა და

და

•

აიღო ვალდებულება, რომ მოკლე ვადაში A საწარმოს გადაუხდის
დარჩენილ, არსებულ 5,000 ლარის ვალდებულებას.

რადგან A საწარმოს გააჩნია გონივრული მოლოდინი, რომ B საწარმოსგან
მოკლე ვადაში მიიღებს გადაუხდელ 5,000 ლარს, შედეგად A საწარმომ 5,000
ლარი მაშინვე უნდა აღიაროს როგორც სხვა შემოსავალი საანგარიშგებო
პერიოდის (20x2 წლის) შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში.
A საწარმომ 30/03/20x2 თარიღისთვის უნდა შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული
გატარება:
ანგარიში
სავაჭრო მოთხოვნები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

5,000

სხვა შემოსავალი - [წინა პერიოდის
გაუფასურების ზარალის აღდგენა]

5,000

წინა პერიოდის გაუფასურებული სავაჭრო მოთხოვნების აღდგენა.
როდესაც B საწარმო დაფარავს მის დავალიანებას, A საწარმომ უნდა შეასრულოს შემდეგი
ბუღალტრული გატარება:
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

5,000

სავაჭრო მოთხოვნები

5,000

A საწარმოს სავაჭრო მოთხოვნის დასაფარად B საწარმოსგან ფულის
მიღება.

ფინანსური ვალდებულებების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ
5.16

საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფინანსური
ვალდებულებები უნდა შეაფასოს თავდაპირველი აღიარების მომენტში
განსაზღვრული თვითღირებულებით, რომელსაც:
(ა) ემატება ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან
საანგარიშგებო თარიღამდე აღიარებული საპროცენტო ხარჯი;
(ბ) აკლდება ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების თარიღი
დან საანგარიშგებო თარიღამდე გადახდილი ძირისა და პროცენტის
თანხები.

იხილეთ თვითსწავლების მასალები პუნქტის 5.12(ბ) ქვემოთ.
5.17

საპროცენტო ხარჯი არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ გა
დასახდელ მთლიან თანხასა და ფინანსური ვალდებულების თავდაპირ

ველად აღიარებულ თვითღირებულებას შორის. საწარმომ საპროცენტო
ხარჯი ხელშეკრულების ვადაზე უნდა გაანაწილოს შემდეგნაირად:
(ა) წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით - ისეთი ოპერა
ციისთვის, რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით
და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე
(როგორც ეს აღწერილია 5.9 პუნქტში);

იხილეთ მე-11 მაგალითი პუნქტის 5.13 (ა) ქვემოთ მოცემულ თვითსწავლების
მასალებში.

(ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში – ფინანსური ვალდებულების საბალანსო
ღირებულებასთან მიმართებით მუდმივი (უცვლელი) საპროცენტო
განაკვეთის გამოყენებით. ამ მიზნისთვის შესაფერისი განაკვეთი,
როგორც წესი,იქნება სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთი.

იხილეთ მე-12 და მე-13 მაგალითები 5.13 (გ) პუნქტის ქვემოთ მოცემულ
თვითსწავლების მასალებში.

ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა
5.18

საწარმომ ფინანსური აქტივის (ან ფინანსური აქტივის ნაწილის) აღიარე
ბა უნდა შეწყვიტოს მაშინ, როდესაც:
(ა) ფინანსური აქტივიდან ფულადი სახსრების მიღების სახელშეკრულე
ბო უფლებებს ვადა გაუვა, ან ფულადი სახსრები უკვე მთლიანად მი
ღებული აქვს; ან

აღიარების შეწყვეტა, როდესაც ფულად ნაკადებზე უფლება დაკმაყოფილე
ბულია
ფინანსური აქტივიდან ფულად ნაკადებზე სახელშეკრულებო უფლებების
დაკმაყოფილების გამო აღიარების შეწყვეტა შეიძლება იყოს სრული ან ნა
წილობრივი.
აღიარების ნაწილობრივ შეწყვეტა მიუთითებს ფინანსური აქტივის მხო
ლოდ მთლიანი საბალანსო ღირებულების ნაწილის ამოღებაზე ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებიდან. როგორც წესი, აღიარების ნაწილობრივ
შეწყვეტა შესაფერისია, როდესაც ფინანსური აქტივიდან ერთზე მეტი ფულა
დი ნაკადი წარმოიქმნება (მაგ. სესხი ყოველთვიური გადახდებით). თუმცა,
ვალის ნაწილობრივი პატიებაც ფინანსური აქტივის აღიარების ნაწილობ
რივ შეწყვეტას იწვევს.
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მეორე მხრივ, აღიარების სრული შეწყვეტა ნიშნავს, რომ ფინანსური აქტი
ვის სრული საბალანსო ღირებულება ამოიღება ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებიდან. იხილეთ მე-12 და მე-13 მაგალითები პუნქტის 5.13 (გ) ქვე
მოთ მოცემულ თვითსწავლების მასალებში.
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• მე-12 მაგალითში ნაჩვენებია აღიარების სრული შეწყვეტა დაფარვის
ვადის ამოწურვისას.
• მე-13 მაგალითში ნაჩვენებია აღიარების როგორც ნაწილობრივ, ისე
სრული შეწყვეტა.
აღიარების შეწყვეტა, როდესაც ფულადი სახსრების მიღების უფლებებს ვა
და გაუვა
კიდევ ერთი სცენარია, როდესაც საწარმომ უნდა შეწყვიტოს ფინანსური აქ
ტივის აღიარება (ნაწილობრივ ან სრულად), როდესაც შესაბამისი უფლე
ბამოსილი ორგანოს მიერ დაწესებული შეზღუდვების ვადა ამოიწურება.
თუმცა, საწარმომ შესაფერისი კანონმდებლობის ყველა მოთხოვნა უნდა
გაითვალისწინოს, რათა შეაფასოს ფინანსური აქტივისთვის (ან მისი ნაწი
ლისთვის) დადგენილი შეზღუდვების ვადა ამოწურულია თუ არა. ძალიან
მარტივ პირობებში დადგენილი შეზღუდვები არის პერიოდი, რომლის გან
მავლობაში საწარმოს შეუძლია ვალის ამოღება იურიდიული ზომების მეშ
ვეობით (მაგალითად, პარტნიორის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანა).

(ბ) დააკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათ
ვალისწინებულ, ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტის მოთ
ხოვნებს.
5.19

ფინანსური აქტივის (ან ფინანსური აქტივის ნაწილის) აღიარების შეწყვე
ტიდან წარმოქმნილი ნებისმიერი შემოსულობა ან ზარალი მაშინვე უნდა
აღიარდეს, შემოსავლის ან ხარჯის, სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

me-6 ganyofileba

მარაგები
მოქმედების სფერო
6.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება მარაგების აღრიცხვას, გარდა:
(a) დაუმთავრებელი მშენებლობისა, რომელიც წარმოიშობა სამშენებ
ლო ხელშეკრულების შესრულებისას, მათ შორის, სამშენებლო ხელ
შეკრულებებთან უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების ხელ
შეკრულებებისა (იხ. მე-13 განყოფილება – „ამონაგები მომხმარე
ბლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“); და

სამშენებლო ხელშეკრულება არის ხელშეკრულება, რომელიც კონ
კრეტული აქტივის მშენებლობისთვის გაფორმდა. მომსახურების ხელ
შეკრულებები უშუალოდაა დაკავშირებული სამშენებლო ხელშეკრუ
ლებებთან და როგორც წესი, მოიცავს მშენებლობის პროექტის მენე
ჯერების ან არქიტექტორების მომსახურების ხელშეკრულებებს. მსგავსი
ხელშეკრულებების ბუღალტრული აღრიცხვა განისაზღვრება მე-13 განყო
ფილებით - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულე
ბებიდან.

(b) ბიოლოგიური აქტივებისა, რომლებიც დაკავშირებულია სასოფლოსამეურნეო საქმიანობასა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციასთან
ნაყოფის მიღების მომენტამდე (ნაყოფის მიღება არის ბიოლოგიური
აქტივიდან პროდუქციის მოცილება, ან ბიოლოგიური აქტივის სიცოც
ხლის პროცესის შეწყვეტა.) (იხ. მე-8 განყოფილება - „ბიოლოგიური
აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“).

მოსავლის აღება გულისხმობს ბიოლოგიური აქტივიდან წარმოებული
პროდუქციის მოშორებას ან ბიოლოგიური აქტივის სიცოცხლის პროცესის
შეწყვეტას. მოსავლის აღების მომენტი არის დროის მომენტი, როდესაც
აღებული მოსავალი წყვეტს არსებობას, როგორც ბიოლოგიური აქტივი სა
სოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში (იხ. მე-8 განყოფილება - ბიოლოგიური
აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში) და ხდება სასოფლო-სა
მეურნეო პროდუქციის მარაგები (იხ. მე-6 განყოფილება - მარაგები).
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აგალითი 1- მრავალწლიანი ნარგავები
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როდესაც მევენახე ყურძნის მოსავალს იღებს ახალი ხილის ბაზარზე გასა
ყიდად, ყურძენი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიური აქტი
ვებიდან (იხ. მე-8 განყოფილება) მარაგებში (იხ. მე-6 განყოფილება) უნდა
გადავიდეს. ანალოგიურად, როდესაც მეღვინე ყურძნის მოსავალს იღებს,
რთველის მომენტში იგი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიური
აქტივებიდან (იხ. მე-8 განყოფილება) მარაგებში (იხ. მე-6 განყოფილება) უნ
და გადავიდეს.
უფრო მეტიც, მევენახის მიერ ვაზისგან მიღებული გასაყიდი წალამი სასოფ
ლო-სამეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიური აქტივებიდან (იხ. მე-8 განყო
ფილება) მარაგებში (იხ. მე-6 განყოფილება) უნდა გადავიდეს.
თუმცა, მევენახის მიერ ვაზის გასხვლის შედეგად მიღებული ლერწამი თუ გა
მოიყენება იმავე გენეტიკური მახასიათებლების ვაზის გასამრავლებლად, მა
შინ იგი მე-8 განყოფილების მოქმედების სფეროში უნდა დარჩეს, რადგან იგი
წარმოადგენს ბიოლოგიურ აქტივს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში.

მაგალითი 2- პირუტყვი
როდესაც მერძეული მიმართულების ფერმერი ძროხისგან რძეს იღებს, რძე
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიური აქტივებიდან (იხ. მე-8
განყოფილება) მარაგებში (იხ. მე-6 განყოფილება) უნდა გადავიდეს.
ანალოგიურად, როდესაც ძროხას კლავენ ხორცის მისაღებად, ის სასოფ
ლო-სამეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიური აქტივებიდან (იხ. მე-8 განყოფი
ლება) მარაგებში (იხ. მე-6 განყოფილება) უნდა გადავიდეს.
თუმცა, როდესაც ძროხა ხბოს შობს, ის მე-8 განყოფილების მოქმედების
სფეროში უნდა დარჩეს, რადგან ის წარმოადგენს ბიოლოგიურ აქტივს სა
სოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში.

6.2

მარაგები ისეთი აქტივია, რომელიც:
(a) გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმია
ნობის პროცესში;
(b) მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგების წარ
მოების პროცესში; ან
(g) წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც გან
კუთვნილია წარმოების პროცესში, ან მომსახურების გაწევისას მოხ
მარებისათვის.

მარაგებში შედის:
•

საცალო ვაჭრობის საქონელი (ანუ შესყიდული საქონელი, რომელიც გასა
ყიდადაა გათვალისწინებული ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში);

• ქონების დეველოპერის მიწა და შენობები, რომლებიც გასაყიდადაა
გათვალისწინებული ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში;
•

მწარმოებლის ნედლეული და მასალები, რომლებიც წარმოების პროცეს
ში მოხმარებისთვისაა გამიზნული, ნაწილობრივ წარმოებული საქონელი,
რომლის წარმოება არ დასრულებულა (ზოგჯერ „დაუმთავრებელ წარმოე
ბას“ უწოდებენ) და წარმოებული საქონელი, რომელიც გასაყიდადაა გათ
ვალისწინებული (ზოგჯერ „მზა პროდუქციას“ უწოდებენ);

• სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია მოსავლის აღების შემდეგ (იხ. ზე
მოთ 1-ლი და მე-2 მაგალითები).
სათადარიგო ნაწილები, სათადარიგო მოწყობილობები და მომსახურე ტექ
ნიკა, რომელიც მოსალოდნელია, რომ გამოყენებული იქნება ერთზე მეტი
პერიოდის განმავლობაში, აკმაყოფილებენ ძირითადი საშუალების განმარ
ტებას და მე-7 განყოფილების - გრძელვადიანი აქტივები - შესაბამისად უნ
და აღირიცხოს.
თუ მსგავსი აქტივები მოსალოდნელი არ არის, რომ ერთზე მეტი პერიოდის
განმავლობაში გამოიყენება, ისინი მარაგების სახით უნდა აღირიცხოს მე-6
განყოფილების შესაბამისად.

მარაგების კონსიგნაცია
ზოგიერთ დარგში მიღებულია მწარმოებლის მიერ საქონლის დისტრიბუტო
რის ან დილერისთვის „კონსიგნაციით“ მიწოდება. კონსიგნაცია არის შეთან
ხმება, რომლის მიხედვით მარაგებს ფლობს ერთი მხარე - დისტრიბუტორი
ან დილერი (რომელიც საბოლოო მომხმარებელზე ყიდის მას) - როდესაც ამ
მარაგებს სხვა მხარე აკონტროლებს, როგორც წესი, ეს არის მწარმოებელი,
რომელიც ფლობს საკუთრების უფლებას. სხვა სიტყვებით, კონსიგნაციური
მარაგების ეკონომიკური არსი გაყიდვის და უკან დაბრუნების საფუძველზე
„გაყიდული“ საქონლის მსგავსია.
კონსიგნაციურ მარაგებთან დაკავშირებით ძირითადი საკითხი, რაც უნდა
დადგინდეს არის შემდეგი - იგი მწარმოებლის აქტივია თუ დისტრიბუტორის.
მწარმოებელმა დისტრიბუტორის მიერ კონსიგნაციით ფლობილი მარაგი
უნდა აღიაროს, როგორც მწარმოებლის მარაგი, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც კონტროლის უფლება გადაცემულია დისტრიბუტორისთვის. გარ
და საკუთრების უფლების ფლობისა, გარემოებები, რომლებიც მიუთითებენ,
რომ მწარმოებელი აკონტროლებს კონსიგნაციურ მარაგებს, მოიცავს შემ
დეგს:
• მწარმოებელს აქვს გაუყიდავი მარაგების უკან დაბრუნების მოთხოვნის
უფლება;
• მწარმოებელს აქვს ამ მარაგების მესამე მხარეზე (მაგალითად, სხვა
დისტრიბუტორი) გადაცემის უფლება;
• დისტრიბუტორს არ გააჩნია უპირობო მოვალეობა, რომ საქონლისთვის
გადაიხადოს, თუ არ მოხდება კონკრეტული მოვლენა, როგორიცაა მა
გალითად, საქონლის გაყიდვა საბოლოო მომხმარებელზე (მიუხედავად
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მწარმოებელი, შეთანხმების საფუძველზე, საქონელს აწვდის დისტრიბუტო
რის საწყობს. დისტრიბუტორი მწარმოებლის სახელით ახორციელებს სა
ქონლის მარკეტინგს საბოლოო მომხმარებელზე. საქონლის გასაყიდ ფასს
განსაზღვრავს მწარმოებელი. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში დისტრიბუ
ტორს გარკვეული ფასდაკლების შეთავაზების უფლება აქვს მწარმოებლის
მიერ წინასწარ განსაზღვრული დიაპაზონის ფარგლებში.
დისტრიბუტორს არ გააჩნია ამ საქონლის მწარმოებლისთვის გადახდის
ვალდებულება მანამ, სანამ დისტრიბუტორი საბოლოო მომხმარებლისგან
არ მიიღებს გადახდას. საქონელი, რომელსაც დისტრიბუტორი ვერ გაყიდის
მწარმოებლისგან საქონლის მიღებიდან 2 თვეში, დისტრიბუტორს შეუძლია:
(i) დაუბრუნოს მწარმოებელს; ან
(ii) შეისყიდოს (ანუ მარაგზე კონტროლი მწარმოებლიდან დისტრიბუ
ტორზე გადადის და დისტრიბუტორს წარმოექმნება მწარმოებლის
თვის საქონლის ღირებულების გადახდის სახელშეკრულებო ვალდე
ბულება).
მწარმოებელი საკუთრების უფლებას ინარჩუნებს საბოლოო მომხმარე
ბელზე გაყიდვამდე ან დისტრიბუტორზე გაყიდვამდე (ანუ როდესაც დის
ტრიბუტორი არჩევს მწარმოებელს არ დაუბრუნოს საქონელი, რომელსაც
ის ფლობდა ორი თვის განმავლობაში).
მანამ, სანამ საქონელი საბოლოო მომხმარებელზე ან დისტრიბუტორზე
(როგორც ზემოთ იქნა ახსნილი) არ გაიყიდება, მწარმოებლისგან დისტრი
ბუტორისთვის მიწოდებული კონსიგნაციური საქონელი მარაგების სახით
აისახება მწარმოებლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, რადგან
ის მწარმოებლის აქტივია.
დისტრიბუტორის მიერ ფლობილ საქონელზე მწარმოებლის კონტროლის
მაჩვენებლები მოიცავს შემდეგს:
• მწარმოებელი ფლობს საქონლის საკუთრების უფლებას;
• საქონელი იყიდება მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული პირობებით,
რადგან დისტრიბუტორს მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული დიაპაზო
ნის ფარგლებში ფასდაკლების შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს;
• დისტრიბუტორს არ გააჩნია მის მიერ მწარმოებლისგან კონსიგნაციით
ფლობილი საქონლისთვის გადახდის ვალდებულება.
დისტრიბუტორის საწყობში საქონლის გადატანისას დისტრიბუტორს თუ ექ
ნება მწარმოებლისთვის დეპოზიტის (ან ავანსის) გადახდის ვალდებულება,
მაშინ ეს დეპოზიტი მწარმოებლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგე
ბაში აისახება ფინანსური ვალდებულების სახით (დისტრიბუტორის ფინან
სური მდგომარეობის ანგარიშგებაში კი ფინანსური აქტივის სახით) მანამ,

სანამ საქონელი არ გაიყიდება საბოლოო მომხმარებელზე ან დისტრიბუ
ტორზე.
საქონლის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები უნდა აღიარდეს და შეფას
დეს მე-13 განყოფილების - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული
ხელშეკრულებებიდან - შესაბამისად.

მარაგების შეფასება
6.3

საწარმომ მარაგები უნდა შეაფასოს თვითღირებულებასა და შეფასებულ
გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს
პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.

თავდაპირველად აღიარების შემდეგ მარაგები უნდა შეფასდეს თვითღი
რებულებით, როგორც ეს მითითებულია 6.4–6.9 პუნქტებში). თითოეული
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმომ უნდა განიხილოს გაუფასურე
ბულია თუ არა მარაგები (იხ. პუნქტი 6.10). თუ გაუფასურებულია, მაშინ მარა
გების საბალანსო ღირებულება მისი თვითღირებულებიდან უნდა შემცირ
დეს შეფასებულ გასაყიდ ფასამდე, რომელსაც გამოკლებული აქვს დასრუ
ლებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები“.
აღრიცხვის დროს გაუფასურების გათვალისწინება საწარმოს თავიდან აა
ცილებს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მარაგების ასახვას იმაზე
მეტი თანხით, რა ოდენობის ფულადი სახსრების მიღებასაც მოელის საწარ
მო თითოეული მარაგების გაყიდვიდან ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანო
ბის პროცესში.
გასაყიდი ფასი არის კონკრეტული მარაგის საწარმოსთვის სპეციფიკური,
მის მიერ შეფასებული სამომავლო ფასი (განსაკუთრებით საქონლის, ნედ
ლეულისა და მასალების), რომელიც შეიძლება იქნეს მიღებული ჩვეულებ
რივი სამეურნეო საქმიანობისას. რაც შეეხება დაუმთავრებელ წარმოებას,
გასაყიდი ფასი უნდა განისაზღვროს მზა პროდუქციის გასაყიდი ფასით, შემ
ცირებული მისი წარმოების დასრულებისათვის საჭირო დანახარჯებით. შე
ფასებებში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი ფაქტორები:
• გარიგების ფასები, რომლებიც საანგარიშგებო საწარმომ გამოიყენა ბო
ლო დროს თავისი საქონლის გაყიდვისას;
• ყველაზე საიმედო ხელმისაწვდომი მტკიცებულება, ანუ მიმდინარე სა
ბაზრო ფასები;
•

მარაგების ფლობის მიზანი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მარაგები
ფლობილია წინასწარგანსაზღვრული ფასის მქონე კონკრეტული ხელ
შეკრულებისათვის (ნებისმიერი ფორვარდული შესყიდვის ან გაყიდვის
ხელშეკრულება, რომლის მონაწილე მხარე უკვე არის საწარმო);

• საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები (მაგალითად, გასაყიდი
ფასის ან მწარმოებლის დანახარჯების ცვალებადობა) იმდენად, რამდე
ნადაც ეს ცვალებადობა ადასტურებს იმ პირობებს, რომლებიც არსებობ
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და საანგარიშგებო პერიოდში.
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საწარმოსთვის სპეციფიკური ფასი ნიშნავს, რომ ეს არის ფასი, რომლის მი
ღებასაც საწარმო მოელის კონკრეტული მარაგების გაყიდვიდან. ამიტომ ის
ითვალისწინებს იმ სპეციფიკურ გარემოებებს, სადაც თვითონ ეწევა საქმია
ნობას, ამდენად, შეფასებული გასაყიდი ფასი შეიძლება იგივე არ იყოს, რაც
მიმდინარე საბაზრო ფასი (რომელიც საწარმოსთვის სპეციფიკური არ არის).
იმის გა სა გე ბად, რას წარ მოად გენს წარ მოე ბის დას რუ ლე ბი სათ ვის სა
ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბი, ქვე მოთ, პუნ ქტში 6.7 იხი ლეთ გა და მუ შა ვე ბის და ნა
ხარ ჯე ბი.
გაყიდვის დანახარჯები არის გარიგების პირდაპირი დანახარჯები, რომელ
თა გაწევა აუცილებელია იმისათვის, რომ საწარმომ გაყიდოს საქონელი,
მაგალითად, გაყიდვის საკომისიო. ეს თავისი ხასიათით მზარდი დანახარ
ჯია. სხვა სიტყვებით, საწარმო ამ დანახარჯს არ გასწევდა, თუ გაყიდვა არ
მოხდებოდა. გაყიდვის დანახარჯები ხარჯის სახით უნდა აღიარდეს საწარ
მოს მიერ მათი გაწევისას.
მარაგების გაუფასურების ბუღალტრული აღრიცხვა განხილულია ქვემოთ
მოცემულ პუნქტში 6.10.

6.4

მარაგების თვითღირებულება მოიცავს ყველანაირ დანახარჯს, რომელიც
უშუალოდ დაკავშირებულია მარაგების არსებულ ადგილამდე ტრანსპორ
ტირებასა და მათ ახლანდელ მდგომარეობაში მოყვანასთან, მათ შორის:
(ა) შეძენის დანახარჯებს;
(ბ) გადამუშავების დანახარჯებსა; და
(გ) სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული მარა
გების არსებულ ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ
მდგომარეობაში მოყვანასთან.

მარაგის არსებულ ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ
მდგომარეობაში მოყვანასთან უშუალოდ დაკავშირებული სხვა დანახარჯე
ბის მაგალითებია: კონკრეტული შეკვეთის შესაფერისი პროდუქტის დამუ
შავების დანახარჯები. ასევე მარაგების დასაწყობების (შენახვის) დანახარ
ჯები, როდესაც დასაწყობება საწარმოო პროცესის შემადგენელი ნაწილია
(მაგალითად, როდესაც ბეტონის ბლოკები უნდა გაშრეს იმისათვის, რომ შე
საძლებელი იყოს მათი გაყიდვა).
საწარმოო ნარჩენების ზენორმატიული ოდენობა (საწარმოო შეცდომების
ჩათვლით), გაყიდვის დანახარჯები და ადმინისტრაციული ზედნადები ხარ
ჯები, არ შედის მარაგების თვითღირებულებაში, ისინი შესაბამისი პერიო
დის ხარჯებია.
6.5

მარაგების შეძენის დანახარჯები მოიცავს მისი შეძენის (ნასყიდობის)
ფასს, იმპორტის გადასახადსა და სხვა გადასახადებს (არაპირდაპირი
გადასახადების გარდა, რომლებიც შემდგომში დაბრუნებას (ჩათვლას)

ექვემდებარება), ტრანსპორტირების, დატვირთვა-გადმოტვირთვის და
ნახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავში
რებული მზა პროდუქციის, ნედლეულის, მასალებისა და მომსახურების
შეძენასთან. შეძენის დანახარჯების დათვლისას გაანგარიშებული თანხა
შემცირდება სავაჭრო დათმობის, სხვადასხვა სახის ფასდათმობისა და
სხვა ანალოგიური მუხლების ღირებულებით. თუ გადახდა გადავადებუ
ლია (შემდგომი გადახდის პირობით) და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე, მაშინ მარაგების თვითღირებულებაში
ასახული შეძენის ფასი იქნება გარიგების თარიღისთვის ხელმისაწვდომი
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი. სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა და
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის უნდა აღირიცხოს მე-5 განყოფი
ლების - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად.

მაგალითი 4- შეძენის დანახარჯები
A საწარმო აწარმოებს საბავშვო ხის ავეჯს. მან საწარმოო მიზნებისათვის
მომწოდებლისგან შეიძინა წიწვოვანი ხე-ტყის მასალის 5 კონტეინერი.
მომწოდებლის სტანდარტული გასაყიდი ფასია 1,400 ლარი თითოეული კონ
ტეინერისთვის. თუმცა, ერთგულ მომხმარებელს, A საწარმოს ერთგულების
10%-იანი ფასდაკლება შესთავაზეს. A საწარმო 210 ლარს იხდის ხე-ტყის
მასალის ქარხანამდე ტრანსპორტირებისათვის (დაზღვევის ჩათვლით) და
დამატებით 30 ლარს - თავის ქარხანაში გადმოტვირთვისთვის. A საწარმო
მომწოდებლის ანგარიშ-ფაქტურაში ასახულ დღგ-ის ჩათვლას იღებს
სახელმწიფოსგან,
შეძენის დანახარჯებია:
ლარი
შეძენის ფასი

1,400

ფასდაკლება (10% x 1,400 ლარი)

(140)

ტრანსპორტირების დანახარჯი

210

ჩამოტვირთვის და დალაგების დანახარჯი

30

შეძენის მთლიანი დანახარჯი

1,500

თუ A საწარმო დარიცხულ დღგ-ს ვერ ჩაითვლის, მაშინ ზემოთ მოცემულ
მთლიან დანახარჯებში შევა, ასევე ამ შეძენის შესაფერისი დღგ-ის განაკვე
თის შესაბამისად გამოთვლილი გადასახადი.

მაგალითი 5- გადავადებული გადახდა
დარგში, სადაც ოპერირებს B საწარმო, მომწოდებლის ჩვეულებრივი კრე
დიტის ვადაა საქონლის მიღებისას გადახდა.
20X1 წლის 1 იან ვარს B სა წარ მომ 1,100 ლა რის სა ქო ნე ლი იყი და მომ
წო დებ ლის გან 12 თვია ნი კრე დი ტით. B სა წარ მოს სა ქონ ლის ფა სი 20X1
წლის 1 იან ვარს რომ გა დაე ხა და, მომ წო დე ბე ლი მას ამ სა ქონ ლის თვის
მხო ლოდ 1,000 ლარს დაა კის რებ და. გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი კრე დი ტით შე
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ძე ნის ფას სა (1,100 ლა რი) და დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფასს (1,000 ლა
რი) შო რის სხვაო ბა წარ მოად გენს და ფი ნან სე ბის და ნა ხარჯს და ამი ტომ,
პუნ ქტის 5.8 შე სა ბა მი სად, B სა წარ მომ მა რა გების ღი რე ბუ ლე ბა 1,000 ლა
რად უნ და შეა ფა სოს. 100 ლა რი გან სხვა ვე ბა (1,100 ლარს გა მოკ ლე ბუ ლი
1,000 ლა რი) უნ და აღი რიც ხოს, რო გორც საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი, პუნ ქტის 5.9
შე სა ბა მი სად.

6.6

საწარმომ არაფულადი აქტივის ან აქტივების, ან ფულადი და არაფულადი
აქტივების ერთობლივად გაცვლის შედეგად შეძენილი მარაგების თვით
ღირებულება უნდა შეაფასოს აღიარების თარიღის მდგომარეობით გან
საზღვრული, მათი საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასებით, იმ შემ
თხვევის გარდა, როდესაც (ა) გაცვლის ოპერაციას არ გააჩნია კომერციუ
ლი შინაარსი, ან (ბ) არც მიღებული და არც გადაცემული აქტივის საბაზრო
ღირებულება არ არის საიმედოდ შეფასებადი. ასეთ შემთხვევაში, აქტივის
თვითღირებულება განისაზღვრება გადაცემული აქტივის საბალანსო ღი
რებულებით.

საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს, არაფულადი აქტივების გაცვლას აქვს თუ
არა კომერციული შინაარსი იმის განხილვით, თუ რამდენადაა მოსალოდნე
ლი, რომ მომავალში ფულადი ნაკადები შეიცვლება გაცვლის ამ ოპერაციის
შედეგად.
განსხვავებული საგნების გაცვლას, როგორც წესი, კომერციული შინაარსი
აქვს, ხოლო იდენტური (ან მსგავსი) საგნების გაცლას შეიძლება კომერციული
შინაარსი არ ქონდეს.
მაგალითი 6- არაფულადი აქტივების გაცვლა
C საწარმო საბავშვო ხის ავეჯს აწარმოებს. იგი მომწოდებლისგან რეგულა
რულად ყიდულობს წიწვოვან ხე-ტყის მასალას მომწოდებლის სტანდარ
ტულ გასაყიდ ფასად.
20X1 წლის 31 დეკემბერს C საწარმომ მომწოდებლისგან შეიძინა 2 კონტეი
ნერი ხე-ტყის მასალა სტანდარტულ გასაყიდ ფასად, 1,400 ლარი თითოეული
კონტეინერისთვის, C საწარმოს მიერ მომწოდებლისთვის 3 მერხის მიწო
დების სანაცვლოდ. ეს 3 მერხი C საწარმომ დაამზადა და მისი საწარმოო
თვითღირებულება 1,000 ლარია. 20X1 წლის 31 დეკემბერს C საწარმოს ამ
გაცვლილი არაფულადი საგნების საბაზრო ღირებულების საიმედო შეფასე
ბაა 1,400 ლარი.
მოცემულ გარიგებას კომერციული შინაარსი აქვს და გაცვლილი აქტივების
საბაზრო ღირებულება (მიღებული 2 კონტეინერი ხე-ტყის მასალა და გადა
ცემული 3 მერხი) საიმედოდ შეფასებადია. C საწარმომ მიღებული ხე-ტყის
მასალის ღირებულება 1,400 ლარად უნდა შეაფასოს (ანუ, აღიარების თარი
ღით საბაზრო ღირებულების ხელმძღვანელობისეული საიმედო შეფასება).
6.7

მარაგების გადამუშავების დანახარჯები მოიცავს ისეთ დანახარჯებს, რომ
ლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული პროდუქციის ერთეულების წარმოე
ბასთან (მაგალითად, საწარმოო პროცესში უშუალოდ ჩართული პერსო

ნალის ხარჯები). გარდა ამისა, მოიცავს საწარმოო ზედნადებ ხარჯებსაც,
რომლებიც გაწეულია ნედლეულისა და მასალების მზა პროდუქციად გარ
დაქმნის/გადამუშავების პროცესში (მაგალითად, საწარმოო დანიშნულე
ბის შენობა-ნაგებობებისა და მოწყობილობების ცვეთა და საექსპლუატა
ციო დანახარჯები).
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საწარმოო ზედნადები ხარჯებისა და არაპირდაპირი საწარმოო დანახარ
ჯების მაგალითებია: ქარხნის ზედამხედველის ხელფასი და დაქირავებით
მომუშავეთა საწარმოო პროცესთან დაკავშირებული სხვა გასამრჯელოები,
ქარხნის ქირა, საექსპლუატაციო ხარჯი, გათბობის, განათების ხარჯები, ძი
რითადი საშუალებების ქონების გადასახადი და ძირითადი საშუალებების
ცვეთა.
გასათვლისწინებელია, რომ მარაგის თვითღირებულებაში არ შედის თა
ნამშრომელთა ხელფასები, რომლებიც ამ მარაგის მიწოდების ან მონტაჟის
მომსახურებისთვის არის გაწეული. მარაგის მიწოდება ან მონტაჟი არ არის
თავად ამ მარაგის საწარმოო პროცესის შემადგენელი ნაწილი, ამიტომ ამ
გვარი ხარჯები არ შედის გადამუშავების ხარჯებში და კლასიფიცირდება
როგორც დასაქმებულთა ანაზღაურება შემოსავლების, ხარჯების და გაუნა
წილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
საწარმოო დანახარჯები შეიძლება იყოს ცვალებადი ან ფიქსირებული.
თითოეულმა საწარმომ უნდა განსაზღვროს მარაგებზე საწარმოო ზედნადე
ბი ხარჯების განაწილების რაციონალური და თანმიმდევრული საფუძველი.
მიღებული პოლიტიკით ზედმეტად არ უნდა შეფასდეს (და არც ნაკლებად არ
უნდა შეფასდეს) მარაგების ღირებულება. კერძოდ, საწარმომ არ უნდა გა
ნახორციელოს მარაგებში ფაქტობრივად გაწეულ ზედნადებ ხარჯებზე მეტი
ხარჯების კაპიტალიზება.

მაგალითი 7- ფიქსირებული საწარმოო ზედნადები ხარჯების განაწილება
1-ლი სცენარი - განაწილების მარტივი საფუძველი = ფაქტობრივი ხარჯების
გაყოფა ფაქტობრივ წარმოებაზე
D საწარმოს შესაფერისი ინფორმაცია:
• 20X1 წლის წარმოება = 10,000 ერთეული.
•

20X1 წლის მთლიანი ფიქსირებული ზედნადები ხარჯები = 100,000 ლარი.

10 ლარი არის ფიქსირებული საწარმოო ზედნადები ხარჯის კომპონენტი თი
თოეული ერთეული მარაგებისთვის (100,000 ლარი მთლიანი ფიქსირებული
საწარმოო ზედნადები ხარჯი / 10,000 ერთეული).
მე-2 სცენარი: შედარებით რთული განაწილების საფუძველი = წინასწარ
განსაზღვრული ზედნადები ხარჯების შთანთქმის განაკვეთი.
E საწარმოს შესაფერისი ინფორმაცია:
• საწარმოო წარმადობა სრული დატვირთვით = 10,000 ერთეული
წელიწადში;

•

ნორმატიული წარმადობა = 8,000 ერთეული წელიწადში;

•

20X1 წლის დასაწყისში E საწარმომ შეაფასა, რომ მთლიანი ფიქსირებული
საწარმოო ზედნადები ხარჯები 20X1 წელს იქნებოდა 100,000 ლარი;

•

E საწარმოს პოლიტიკაა ფიქსირებული საწარმოო ზედნადები ხარჯების
განაწილება ნორმატიული წარმადობის საფუძველზე, წინასწარ გან
საზღვრული ფიქსირებული საწარმოო ზედნადები ხარჯების შთანთქმის
განაკვეთების გამოყენებით;

•

20X1 წლისთვის საწარმოო ზედნადები ხარჯების შთანთქმის განაკვეთი
წინასწარ განისაზღვრა 12.5 ლარით ერთეულზე (100,000/8,000 ლარი
ერთეულზე);

•

20X1 წლის ფაქტობრივი წარმოება = 7,500 ერთეული;

•

20X1 წლის ფაქტობრივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები = 90,000 ლარი.
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წინასწარ განსაზღვრული საწარმოო ზედნადები ხარჯების შთანთქმის გა
ნაკვეთის გამოყენებით E საწარმომ წლის განმავლობაში მთლიანად გაა
ნაწილა 93,750 ლარი (7,500 ერთეული x 12.5 ლარი ერთეულზე) ფიქსირებული
საწარმოო ზედნადები ხარჯი თავის მარაგებზე. თუმცა, ფაქტობრივი
საწარმოო ზედნადები ხარჯი (90,000 ლარი) ნაკლებია განაწილებულ 93,750
ლარზე. ამიტომ, თავისი მარაგების საბალანსო ღირებულების ზემდეტად
შეფასების თავიდან ასაცილებლად E საწარმომ ხარჯი შეასწორა 3,750
ლარის ოდენობით (93,750 – 90,000). და შესაბამისად, თითოელ წარმოებულ
ერთეულს მიაკუთვნა 12 ლარი (90,0000 / 7,500). იმ შემთხვევსი თუ
საწარმოო ზედნადები ხარჯები ფაქტობრივად შეადგენდა ნორმატიულზე
მეტს, მაგალისთისთვის 95,000 ლარს. ამ შემთხვევაში, 93750 მიაკუთვნებს
თვითღირებულებას, ხოლო
დარჩენილ, ზენორმატიულ 1250 ლარს,
მიაკუთვნებს პერიოდის ხარჯს.

6.8

ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
თვითღირებულება. მე-8 განყოფილების – „ბიოლოგიური აქტივები
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“ – შესაბამისად, სასოფლო-სამეურ
ნეო პროდუქციის მარაგები, რომლებიც საწარმომ მიიღო ბიოლოგიური
აქტივებიდან, თავდაპირველი აღიარებისას უნდა შეფასდეს გაყიდვის
თვის აუცილებელი დანახარჯებით შემცირებული შეფასებული გასაყიდი
ფასით, რომელიც განსაზღვრულია ნაყოფის მიღების მომენტისთვის. წი
ნამდებარე განყოფილების გამოყენების მიზნებისათვის, ეს თანხა მიიჩნე
ვა მარაგების თვითღირებულებად ზემოაღნიშნული თარიღისათვის.

ახსნა და მაგალითები იხილეთ პუნქტში 8.15.

6.9

თვითღირებულების ფორმულები – საწარმომ ინდივიდუალურად იდენტიფი
ცირებადი მარაგების თვითღირებულება, ასევე კონკრეტული პროექტების
თვის წარმოებული და განკუთვნილი საქონლის ან მომსახურების თვითღი
რებულება ცალ-ცალკე უნდა განსაზღვროს მათზე გაწეული ინდივიდუალური
დანახარჯების იდენტიფიკაციით. ყველა სხვა მარაგების თვითღირებულება
უნდა შეფასდეს ე.წ. FIFO მეთოდით (რომლის მიხედვითაც საანგარიშგებო პე
რიოდში, პირველ რიგში რეალიზებულად მიიჩნევა ის საქონელი, რომელიც
საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისთვის მიეკუთვნება მარაგებს, ხოლო
შემდეგ ის საქონელი, რომელიც წარმოებულია (შეძენილია) საანგარიშგებო
პერიოდის განმავლობაში, მისი წარმოების (შეძენის) დროის მიხედვით), ან
საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის გამოყენებით.

როდესაც საჭირო არ არის ინდივიდუალური დანახარჯების გამოვლენის
მეთოდის გამოყენება, საწარმოებმა უნდა გააკეთონ არჩევანი, ე.წ. FIFO მე
თოდს გამოიყენებენ თუ საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულას.
შესაძლებელია სხვადასხვა თვითღირებულების ფორმულის შერჩევა მარა
გების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (ანუ იმ მარაგებისათვის, რომლებიც ერ
თმანეთისგან განსხვავდება ხასიათითა და გამოყენებით).
FIFO მეთოდი გულისხმობს, რომ მარაგები, რომელიც პირველად იქნა შე
ძენილი ან წარმოებული, პირველ რიგში იყიდება. მაშასადამე, პერიოდის
ბოლოს მარაგებში არსებული აქტივები შეფასდება ბოლო შესყიდვების ფა
სებით (იხ. ქვემოთ მე-8 მაგალითი).
საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულით მარაგის თითოეულ ერ
თეულს ღირებულება ენიჭება მარაგების საშუალო შეწონილი ღირებულე
ბის საფუძველზე. საშუალო შეწონილი ღირებულება შეიძლება გამოვითვა
ლოთ უწყვეტად ან ცალკეული პერიოდის საფუძველზე.
საშუალო შეწონილი ღირებულების პერიოდის საფუძველზე გამოსათვლე
ლი ფორმულით მარაგების საბალანსო ღირებულება შემდეგნაირად გა
მოითვლება: (საწყისი მარაგების საბალანსო ღირებულება + პერიოდის
განმავლობაში შეძენილი ან წარმოებული მარაგის თვითღირებულება)/
(საწყის მარაგში ერთეულების რაოდენობა + პერიოდში შეძენილი ან
წარმოებული ერთეულების რაოდენობა) (მაგალითი 9ა იხილეთ ქვემოთ).
საშუალო შეწონილი ღირებულების უწყვეტ საფუძველზე გამოსათვლელი
ფორმულა გულისხმობს ყველა მარაგების საშუალო შეწონილი ღირებუ
ლების ხელახლა გამოთვლას ყოველი შეძენის ან წარმოების შემდეგ. შე
საბამისად, ნებისმიერ მომენტში მარაგების ერთეულის ღირებულება არის
საშუალო შეწონილი ღირებულება, გამოთვლილი ბოლო შეძენის ან წარ
მოების შემდეგ (მაგალითი 9ბ იხილეთ ქვემოთ).

მაგალითი 8- FIFO მეთოდი
20X1 წლის 1 იანვარს A საწარმო ფლობდა 200 ერთეულ მზა პროდუქციას,
თითოეული მათგანის ღირებულება (საბალანსო ღირებულება) იყო 10 ლა
რი. იანვრის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი ოპერაციები:
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შეძენილი
ერთეულები

დანახარჯები
ერთეულზე, ლარი

მთლიანი დანახარჯი,
ლარი

11 იანვარი

300

10.85

3,255

21 იანვარი

350

11.50

4,025

26 იანვარი

250

13.00

3,250

სულ

900

თარიღი

86

10,530

20X1 წლის იანვრის გაყიდვები:
თარიღი

გაყიდული ერთეულები

15 იანვარი

280

22 იანვარი

400

29 იანვარი

80

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 იანვარს A საწარმოს ჰქონდა 340 გასაყიდი მარა
გების ერთეული (ანუ 200 საწყისი + 900 იანვარში შეძენილი, გამოკლებუ
ლი 760 იანვარში გაყიდული).
FIFO მეთოდის შესაბამისად 20X1 წლის 31 იანვარს დარჩენილი მარაგების
ღირებულებაა 4,285 ლარი, რაც შემდეგნაირად გამოითვლება:
ფიზიკური მარაგები (ანუ მარაგების ერთეულები)
საწყისი
მარაგები
01/01/20X1

11/01/20X1
თითოეული
10.85 ლარი

21/01/20X1
თითოეული
11.50 ლარი

26/01/20X1
თითოეული
13.00 ლარი

200

300

350

250

15/01/20X1

(200)

(80)

-

-

22/01/20X1

-

(220)

(180)

-

29/01/20X1

-

-

(80)

-

31/01/20X1 წ.
მარაგში დარჩენილი
ერთეულები

-

-

90

250

საწყისი და შეძენა
გაყიდვები:

(90 ერთეული x 11.50) + (250 ერთეული x 13.00) = 1,035 ლარი + 3,250 ლარი =
4,285 ლარი
20X1 წლის იანვარში გაყიდული მარაგების ღირებულებაა 8,245 ლარი, რაც
შემდეგნაირად გამოითვლება:
ლარი
საწყისი მარაგები (200 x 10 ლარი)

2,000

შეძენა

10,530
12,530

შემცირებული: საბოლოო მარაგებით

(4,285)
8,245

მაგალითი 9ა- საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულა - პერიოდის
საფუძველზე
ფაქტები იგივეა, რაც ზემოთ მოცემულ მე-8 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ
A საწარმო საშუალო შეწონილ ღირებულებას იყენებს, რომელიც ყოველ
თვიური ინტერვალებით განისაზღვრება. მარაგების ერთეულის საშუალო
შეწონილი ღირებულება შემდეგნაირად გამოითვლება:
თარიღი

შეძენილი ერთეულები

ერთეულის ღირებულება,
ლარი

სულ

1 იანვარი

200

10

2,000

11 იანვარი

300

10.85

3,255

21 იანვარი

350

11.50

4,025

26 იანვარი

250

13.00

3,250

1,100(1)

11.39(2)

12,530(3)

სულ

საშუალო შეწონილი ღირებულების გამოთვლა:
(1)

200 + 300 + 350 + 250 = 1,100

(2)

12,530 ლარი/1,100 = 11.3909 ლარი ერთეულზე

(3)

2,000 ლარი + 3,255 ლარი + 4,025 ლარი + 3,250 ლარი = 12,530 ლარი

20X1 წლის 31 იანვარს ფლობილი მარაგების ღირებულებაა 3,872.60 ლარი,
რაც შემდეგნაირად გამოითვლება:
340 ერთეული x 11.39 ლარი = 3,872.60 ლარი
20X1 წლის იანვარში გაყიდული მარაგების ღირებულება (ანუ გაყიდული სა
ქონლის თვითღირებულების ხარჯი) არის 8,657 ლარი, რაც შემდეგნაირად
გამოითვლება:
ლარი

საწყისი მარაგები (200 x 10 ლარი)

2,000

შეძენა

10,530
12,530

შემცირებული: საბოლოო მარაგებით

(3,873)
8,657

მაგალითი 9ბ- საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულა – უწყვეტი მე
თოდი
ფაქტები იგივეა, რაც ზემოთ მოცემულ მე-8 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ
A საწარმო საშუალო შეწონილ ღირებულებას იყენებს, რომელიც უწყვეტად
განისაზღვრება. მარაგების ერთეულის საშუალო შეწონილი ღირებულება
შემდეგნაირად გამოითვლება:
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თარიღი

ოპერაცია

რაოდე
ნობა

ღირებულება/
ერთეული

მთლიანი
საშუალო შეწონილი
ღირებულება
ღირებულება

ლარი

ლარი

01/01/20X1

საწყისი
ნაშთი

200

10.00

2,000

11/01/20X1

შეძენა

300

10.85

3,255

სულ

500

-

5,255
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15/01/20X1
21/01/20X1
22/01/20X1
26/01/20X1

გაყიდვა

(280)

-

(2,943)

სულ

220

-

2,312

შეძენა

350

11.50

4,025

სულ

570

-

6,337

გაყიდვა

(400)

-

(4,448)

სულ

170

-

1,889

შეძენა

250

13.00

3,250

სულ

420

-

5,139

29/01/20X1

გაყიდვა

(80)

-

31/01/20X1

სულ

340

-

(979)

ლარი

10.51 (1)
(2)

11.12 (3)
(4)

12.24 (5)

(6)

4,160

საშუალო შეწონილი ღირებულების გამოთვლა:
(1)

5,255 ლარი/500 = 10.51 ლარი

(2)

10.51 ლარი (1) x 280 = 2,943 ლარი (სხვაობა გამოწვეულია დამრგვალებიის გამო)

(3)

6,337 ლარი/570 = 11.12 ლარი

(4)

11.12 ლარი (3) x 400 = 4,448 ლარი (სხვაობა გამოწვეულია დამრგვალების გამო)

(5)

5,139 ლარი/420 = 12.24 ლარი

(6)

12.24 ლარი (5) x 80 = 979 ლარი (სხვაობა გამოწვეულია დამრგვალების გამო)

გაყიდული საქონლის მთლიანი თვითღირებულება არის 8,370, რაც შემდეგ
ნაირად განისაზღვრება:
ლარი
საწყისი მარაგები (200 x 10 ლარი)

2,000

შეძენა

10,530
12,530

შემცირებული: საბოლოო მარაგებით

(4,160)
8,370

6.10

გაუფასურება – საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს
უნდა შეაფასოს, გაუფასურებულია თუ არა მარაგები, ანუ მათი საბალან
სო ღირებულება არის თუ არა სრულად ანაზღაურებადი (მაგალითად,
მარაგების დაზიანების, მოძველების ან გასაყიდი ფასის შემცირების
გამო). როდესაც მარაგები გაუფასურებულია, საწარმომ მარაგები უნ
და შეაფასოს გასაყიდი ფასით, რომელიც უნდა შემცირდეს მისი დასრუ
ლებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით, ხოლო გაუფასურების
ზარალი, ხარჯის სახით, მაშინვე აღიაროს შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

მარაგების გაუფასურებას სხვადასხვა მიზეზი იწვევს, მათ შორის: ფიზიკური
დაზიანება, მოძველება, მოსალოდნელი გასაყიდი ფასის შემცირება და დას
რულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯების ზრდა.
შემდეგი გარემოებები შესაძლოა იმის მიმანიშნებელი იყოს, რომ მარაგი
გაუფასურდა:
• დანახარჯების ზრდა ან გასაყიდი ფასების შემცირება;
• მარაგების ფიზიკური მდგომარეობის გაუარესება;
• პროდუქციის მოძველება;
• საწარმოს მარკეტინგის სტრატეგიის ფარგლებში მიღებული გადაწყვე
ტილება პროდუქციის წარმოებისა და ზარალით გაყიდვის შესახებ; და
• შეცდომები წარმოებაში ან შესყიდვებში.
ზოგჯერ გვხვდება სიტუაციები, რაც იწვევს მარაგების თავდაპირველი ღირე
ბულების ან შემდგომი საბალანსო ღირებულების შემცირების საჭიროებას
გასაყიდ ფასამდე, შემცირებული დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო
დანახარჯებით. მსგავსი შემცირება დაუყოვნებლივ აღიარდება შემოსავლე
ბის, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში გაუფასურების
ხარჯის სახით (გაუფასურების ხარჯი: მარაგები).
საჭიროა მარაგების ცალ-ცალკე შეფასება გაუფასურებაზე, ანუ ღირებულე
ბის შედარება შეფასებულ გასაყიდ ფასთან, შემცირებული დასრულებისა და
გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით, რაც თითოეული მარაგების ერთეუ
ლის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს.

მაგალითი 10- მარაგების გაუფასურება
A საწარმო საბავშვო ხის ავეჯს აწარმოებს. 20X1 წლის 31 დეკემბერს ის
ფლობს შემდეგ მარაგებს:
-

2 დასრულებული სახლის ფორმის საწოლი, თითოეულის ღირებულე
ბაა 600 ლარი;

-

40 დასრულებული სკამი, თითოეულის ღირებულებაა 70 ლარი;

-

10 დაუსრულებელი მაგიდა (შესაღებია), თითოეულის ღირებულებაა
90 ლარი;

-

5 კონტეინერი (თითოეული 1 კუბური მეტრი) წიწვოვანი ხე-ტყის მასა
ლა, თითოეულის ღირებულებაა 1,500 ლარი.

დამატებითი ინფორმაცია:
1)

სახლის ფორმის საწოლები ამჟამად ძალიან პოპულარულია; მათი სა
შუალო საბაზრო ფასია 800 ლარი. თუმცა, ერთ-ერთი სწოლი შეკვე
თით დამზადდა და მისი სახელშეკრულებო ფასია 750 ლარი. მეორე
საწოლი საგამოფენო დარბაზშია განთავსებული და მისი ფასია 820
ლარი;

2)

მარაგებში არსებული სკამები პოპულარული მოდელის სკამებია, რო
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მელსაც საბავშვო ბაღები ხშირად ყიდულობენ. როგორც წესი, თი
თოეულ სკამს A საწარმო 90 ლარად ყიდის. 20X2 წლის 2 იანვარს სა
გაზეთო სტატია ამტკიცებდა, რომ A საწარმოს მიერ სკამების შესაღე
ბად გამოყენებული ლურჯი საღებავი შეიცავს კომპონენტს, რომელიც
ბავშვებისთვის რეკომენდებული არ არის. შესაძლო პრობლემა ეხება
10 სკამს, რომელიც A საწარმოს მარაგებშია. ამიტომ, A საწარმომ გა
დაწყვიტა ამ 10 სკამის გასაყიდი ფასის 50%-ით შემცირება;

90
3)

თითოეულ მაგიდას A საწარმო 120 ლარად ყიდის. ერთი მაგიდის შე
ღებვის ღირებულება შეფასებულია 10 ლარად;

4)

A საწარმოს მარაგებში არსებული ხე-ტყის მასალის გაყიდვის სურვი
ლის შემთხვევაში, იგი შეძლებდა 1,450 ლარის მიღებას კონტეინერში
(ფასდაკლება იმის გამო, რომ A საწარმო სპეციალიზებული ხე-ტყით
მოვაჭრე არ არის). თუმცა, A საწარმო გეგმავს ამ ხე-ტყის მარაგების
ავეჯის წარმოებაში გამოყენებას და 2,500 ლარი მოგებით გაყიდვას (ა
ნუ 15,000 ლარი მოსალოდნელი გასაყიდი ფასი, შემცირებული 5,000
ლარით დასრულებისათვის (და გაყიდვისთვის), შემცირებული 7,500
ლარი ნედლეულისა და მასალების ხარჯით);

5)

გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები არაარსებითია, ამიტომ A საწარ
მო უგულებელყოფს ამ დანახარჯს;

6)

სკამები, მაგიდები და ხე-ტყის მარაგი წარმოადგენს მსგავსი ხასიათის
მარაგების ცალ-ცალკე ჯგუფებს.

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ რა თანხით უნდა შეაფასოს თავისი
მარაგები?
ანალიზი:
მარაგებში
არსებული შეფასება
ერთეულე საანგარი
ბის
შგებო
რაოდე თარიღით
ნობა

ერთეუ
ლის
ღირებუ
ლება (A)

შეფასებული
გასაყიდი ფასი,
შემცირებული
დასრულებისა
და გაყიდვის
დანახარჯებით (B)

A-სა
და B-ს
შორის
უმცი
რესი

ლარი

ლარი

ლარი

ცალი

ლარი

შეკვეთილი საწოლი

600

750

600

1

600

არასახელშეკრულებო
საწოლი

600

820

600

1

600

ლურჯი სკამები

70

45(1)

45

10

450

სხვა ფერის სკამები

70

90

70

30

2,100

90

10

900

1,500

5

7,500(3)

–––

დაუსრულებელი მაგიდა
ხე-ტყის კონტეინერები

90
1,500

110

(2)

2,000(3)

შენიშვნები:
(1)

შეფასებულ გასაყიდ ფასში გათვალისწინებულია 50%-იანი ფასდაკლება, რის თაობაზე
საწარმომ გადაწყვეტილება მიიღო დეფექტიანი საღებავის გამო, რაც საანგარიშგებო
თარიღით არსებობდა;

(2) შეფასებული გასაყიდი ფასი განისაზღვრა დასრულების შეფასებული დანახარჯის, 10 ლა
რის გამოკლებით დასრულებული მაგიდის შეფასებული ფასიდან, რაც 120 ლარს შეად
გენს;
(3) რადგან A საწარმო მოელის, რომ ხე-ტყის მასალის მთლიან ღირებულებას ამოიღებს ავე
ჯის მოგებით გაყიდვის შედეგად, ამ ნედლეულისა და მასალების გაუფასურების ზარალის
ასახვა საჭირო არ არის. (ანუ 15,000 ლარი მოსალოდნელი გასაყიდი ფასი, შემცირებული
5,000 ლარით დასრულებისათვის (და გაყიდვისთვის) / ხე-ტყის მასალის 5 კონტეინერზე =
2,000 ლარი თითოეულ კონტეინერზე.

6.11

საწარმოს ეკრძალება ადრე აღიარებული გაუფასურების ზარალის აღ
დგენა.

მაგალითი 11- გასული პერიოდის გაუფასურების ზრალი
20X1 წლის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში A საწარმომ 10,000 ლარის
ოდენობით აღიარა იმ მარაგების გაუფასურების ზარალი, რომელიც 20X1
წლის დასაწყისში 15,000 ლარად შეიძინა.
გარემოებები, რომლებმაც 20X1 წელს გამოიწვიეს გაუფასურების ზარალი,
აღარ არსებობს 20X2 წელს.
შესაბამისად, 20X3 წლის დასაწყისში, 20X2 წლის წლიური ფინანსური ანგა
რიშგების მომზადებამდე, A სწარმო მთლიანად ყიდის ადრე გაუფასურებულ
მარაგებს 25,000 ლარად.
A საწარმომ რა თანხით უნდა ასახოს მარაგები ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის?
A საწარმომ მარაგები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X2
წლის 31 დეკემბერს უნდა ასახოს 5,000 ლარად, რადგან სტანდარტის თანახ
მად დაუშვებელია წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალის აღდგენა.

ხარჯის სახით აღიარება
6.12

როდესაც მარაგები გაიყიდება, საწარმომ მისი საბალანსო ღირებულება
უნდა აღიაროს იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც აღიარებს შესაბამის ამო
ნაგებს.

მაგალითი 12- გაყიდული საქონლის თვითღირებულების ხარჯად აღიარება
A საწარმოს მარაგების საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 1 იანვარს არის
(ანუ მისი საწყისი მარაგების) 10,000 ლარი. 20X1 წელს A საწარმომ:
• ნედლეული და მასალები შეიძინა 75,000 ლარად; ამ ნედლეულისა და
მასალების ნაწილი, 10,000 ლარის ღირებულებით, ასევე გამოიყენება
სათადარიგო ნაწილებად ერთ-ერთი გრძელვადიანი აქტივისთვის (ამ
გვარად, ეს ნაწილი არ მონაწილეობს მოცემული მზა პროდუქციის წარ
მოებაში). მოსალოდნელი არ არის, რომ სათადარიგო ნაწილები ერთზე
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მეტი პერიოდის განმავლობაში იქნება გამოყენებული, ამიტომ ისინი
აღირიცხება მარაგების სახით;
• გასწია პერსონალის დანახარჯი 25,000 ლარი, საიდანაც 20,000 ლარი გა
დამუშავების დანახარჯებია;
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• გრძელვადიანი აქტივების შეფასებული ცვეთა და ამორტიზაცია 20,000
ლარს შეადგენს, საიდანაც 18,000 ლარი გადამუშავების დანახარჯია;
• გასწია საპროცენტო ხარჯი 3,000 ლარის ოდენობით;
• აღიარა 140,000 ლარის ოდენობით ამონაგები მარაგების გაყიდვიდან.
20X1 წლის 31 დეკემბერს მარაგების ფიზიკური დათვლის საფუძველზე A
საწარმომ განსაზღვრა, რომ 2,000 ლარის მარაგები მოძველებული და
გაუფასურებულია 0 ლარის ღირებულებამდე. ხოლო მისი დანარჩენი გასა
ყიდი მარაგების ღირებულებაა 10,000 ლარი.
თუ დავუშვებთ, რომ ადგილი არ ჰქონია სხვა ოპერაციებს ან მოვლენებს, A
საწარმო თავის 20X1 წლის შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგებას შემდეგნაირად წარადგენს:
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება (ყველა
თანხა მოცემულია ლარებში)
ნეტო ამონაგები:
- საქონლის გაყიდვიდან

140,000

გაყიდვების თვითღირებულება

(101,000)

საწყისი მარაგები

(10,000)

(1)

შეძენა

(65,000)

გადამუშავების დანახარჯები

(2)

საბოლოო მარაგები(3)

საერთო მოგება
გაუფასურების ხარჯი:
- მარაგები

(38,000)
12,000

39,000
(2,000)

ადმინისტრაციისა და გაყიდვების
ხელფასების ხარჯი (4)

(5,000)

ცვეთა/ამორტიზაცია (5)

(2,000)

საპროცენტო ხარჯი

(3,000)

სხვა ხარჯები

(6)

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი

(10,000)
17,000

შენიშვნები:
(1),(3)

გაყიდული საქონლის თვითღირებულების გამოთვლით A საწარმომ არ უნდა აღიაროს
მარაგები, რომელიც გაყიდვებში არ მონაწილეობს. ამ შემთხვევაში გაყიდული საქონ
ლის თვითღირებულების გამოთვლებიდან უნდა გამოქვითოს ნედლეული და მასალები,
რომლებიც აღიარებულია, როგორც სათადარიგო ნაწილები 10,000 ლარის ღირებულე
ბით და 2,000 ლარის მარაგი, რომელიც მოძველებულია. მაშასადამე, შეძენა მოიცავს
მთლიან შეძენას, 75,000 ლარი, გამოკლებული 10,000 ლარი, რომელიც განაწილდა სა
თადარიგო ნაწილებზე. ხოლო საბოლოო მარაგები მოიცავს 10,000 ლარის ოდენობის

მარაგებს წლის დასასრულს, შესწორებული 2,000 ლარის მარაგებით, რომელიც მიჩ
ნეულ იქნა, რომ მოძველებულია, თუმცა გაყიდული საქონლის თვითღირებულების
გამოთვლის მიზნებისთვის მარაგების გაუფასურება არ უნდა გავითვალისწინინოთ. იმ
მარაგების ღირებულება, რომელიც გაყიდული საქონლის თვითღირებულების ნაწილი
არ არის, ხარჯებში აისახება 12,000 ლარის ოდენობით. კერძოდ, 10,000 ლარი როგორც
სათადარიგო ნაწილების ჩამოწერა, ხოლო 2,000 ლარი როგორც მარაგის გაუფასურების
ხარჯი.
(2)

გადამუშავების დანახარჯები მოიცავს 20,000 ლარის ოდენობით პერსონალის დანახარ
ჯებს და ცვეთაზე/ამორტიზაციაზე განაწილებულ 18,000 ლარს.

(4)

პერსონალის ხარჯი არის მთლიანი პერსონალის ხარჯი 25,000 ლარი, შემცირებული
20,000 ლარით, რაც გადამუშავების დანახარჯებზე განაწილდა.

(5)

ცვეთის/ამორტიზაციის ხარჯი არის მთლიანი ცვეთის/ამორტიზაციის ხარჯი, 20,000 ლარი,
შემცირებული 18,000 ლარით, რაც გადამუშავების დანახარჯებზე განაწილდა.

(6)

სათადარიგი ნაწილების მარაგის გამოყენება აღიარდება ხარჯად.

A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მარაგები აისახება
10,000 ლარის ოდენობით.
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გრძელვადიანი აქტივები
]

მოქმედების სფერო
7.1

•

წინამდებარე განყოფილება ეხება ძირითადი საშუალებებისა (მათ შორის,
საინვესტიციო ქონების) და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვას. აქ
არ არის აღწერილი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული
ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვის წესები (იხ. მე-8 განყოფილება „ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“).

აქტივებისთვის გამოყენებული აღრიცხვა ძირითადად დამოკიდებუ
ლია იმაზე, თუ რა დანიშნულებით გამოიყენებს მას საწარმო. მაგა
ლითად, ბიოლოგიური აქტივები (ცოცხალი პირუტყვი და მცენარეები),
რომლებიც:

• დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან (მაგალი
თად, მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვის ფერმის სანაშენე ნახირი),
აღირიცხება მე-8 განყოფილების - ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობაში - შესაბამისად;
• სავაჭროდაა გათვალისწინებული (მაგალითად, მეფრინველეობის
ფერმის მარაგებში არსებული ქათმები), აღირიცხება მე-6 განყოფი
ლების - მარაგები - შესაბამისად;
• გამოიყენება სატრანსპორტო მომსახურების გაწევისას (მაგალითად
ფერმის მესაკუთრის ცხენები), აღირიცხება ძირითადი საშუალებების
სახით, მე-7 განყოფილების - ძირითადი საშუალებები - შესაბამისად.

მაგალითი 1- ბიოლოგიური აქტივების კლასიფიკაცია
A საწარმო დაცვის მომსახურებას ეწევა და იყენებს ძაღლებს, რომლებსაც
წრთვნის თანამშრომლებისთვის მომხმარებელთა შენობა-ნაგებობების
დაცვაში დახმარების გასაწევად.
A საწარმომ ძაღლები შეიძინა B საწარმოსგან, რომელიც ძაღლების
მოშენების საქმიანობას ეწევა.
A საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის რომელი განყოფილება უნდა
გამოიყენოს თავისი ძაღლების ბუღალტრული აღრიცხვისთვის?
მართალია, ძაღლები ბილოგიური აქტივია (ცოცხალი ცხოველები), მაგრამ
A საწარმო მათ დაცვის მომსახურებისათვის იყენებს, რაც სასოფლოსამეურნეო საქმიანობა არ არის. შესაბამისად, A საწარმომ ძაღლები
უნდა აღრიცხოს, როგორც ძირითადი საშუალებები, მე-7 განყოფილების გრძელვადიანი აქტივები - შესაბამისად.
B საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის რომელი განყოფილება უნდა
გამოიყენოს თავისი ძაღლების ბუღალტრული აღრიცხვისთვის?
B საწარმო თავის ძაღლებს (ბიოლოგიური აქტივი) იყენებს სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობისათვის
(B
საწარმო
მათ
ბიოლოგიურ
ტრანსფორმაციას მართავს გაყიდვის მიზნით დამატებითი ბიოლოგიური
აქტივების მისაღებად). შესაბამისად, B საწარმომ თავისი ძაღლები
უნდა აღრიცხოს, როგორც ბიოლოგიური აქტივი სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში (ანუ მე-8 განყოფილების - ბიოლოგიური აქტივები სასოფლოსამეურნეო საქმიანობაში - შესაბამისად).

7.2

ძირითადი საშუალებები – მატერიალური აქტივები, რომლებიც:
(ა) იმყოფება საწარმოს განკარგულებაში და გამოიყენება საქონლის
საწარმოებლად, საქონლის ან მომსახურების მისაწოდებლად; იჯარით
გასაცემად ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის; და (ბ) მოსალოდნელია
მათი ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი პერიოდის განმავლობაში
გამოყენება.

მაგალითი 2- საქონლის საწარმოებლად გამოყენებული ძირითადი
საშუალებები
A საწარმო ქიმიკატებს სტრიქონებს შორის დაშორება შესამცირებელია მისი
საწარმოო დანადგარები.
A საწარმო თავის ქარხანას ემსახურება საკუთარი სპეციალიზებული ტექნიკის
გამოყენებით, რომელიც უნიკალურია აღნიშნული ქარხნის მომსახურების
სტრიქონებს შორის დაშორება შესამცირებელია ხელმძღვანელობის
შეფასებით A საწარმოს საწარმოო და მომსახურე აქტივების სასარგებლო
მომსახურების ვადებია:
•

მიწა: განუსაზღვრელი;
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•

შენობები: 30 წელი;

•

საწარმოო დანადგარები: 10 წელი;

•

მომსახურე ტექნიკა 5 წელი.

მიწა, შენობები, საწარმოო დანადგარები და მომსხურე ტექნიკა
კლასიფიცირებულია, როგორც ძირითადი საშუალებები, რადგან ისინი
წარმოადგენენ მატერიალურ აქტივებს, რომლებსაც A საწარმო მოელის,
რომ საქონლის საწარმოებლად გამოიყენებს ერთზე მეტი საანგარიშგებო
პერიოდის განმავლობაში.
მაგალითი 3- გასაქირავებლად ფლობილი ძირითადი საშუალებები
A საწარმო ფლობს სამ ავტომანქანას, რომლებსაც მომხმარებლებზე
აქირავებს არაუმეტეს 90 დღის ვადით. A საწარმო მსგავს ავტომანქანებს
შეძენიდან 3 წლის შემდეგ ყიდის.
A საწარმო თავის ავტომანქანებს ძირითადი საშუალების კლასიფიკაციას
ანიჭებს, რადგან ისინი მატერიალური აქტივებია, რომლებიც გამიზნულია
გასაქირავებლად ერთზე მეტი პერიოდის განმავლობაში.
მაგალითი 4- ადმინისტრაციული მიზნებისთვის ფლობილი ძირითადი
საშუალებები
A საწარმო ფლობს კომპიუტერს, რომელსაც თავისი სამეურნეო საქმიანობის
დეტალური ბუღალტრული ჩანაწერების საწარმოებლად იყენებს.
კომპიუტერი ძირითადი საშუალებაა, რადგან A საწარმო მას ფლობს
ადმინისტრაციული მიზნებისთვის და მოელის, რომ მას ერთზე მეტი
საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში გამოიყენებს.
სათადარიგო ნაწილები, სათადარიგო მოწყობილობები და მომსახურე
ტექნიკა
სათადარიგო ნაწილები, სათადარიგო მოწყობილობები და მომსახურე ტექნიკა,
რომლის გამოყენებაც მოსალოდნელია ერთზე მეტი საანგარიშგებო პერიოდის
განმავლობაში, აკმაყოფილებს ძირითადი საშუალების განმარტებას და მე-7
განყოფილების - გრძელვადიანი აქტივები - შესაბამისად უნდა აღირიცხოს.
თუ მოსალოდნელი არ არის, რომ მსგავსი აქტივები ერთზე მეტი პერიოდის
განმავლობაში გამოიყენება, ისინი მარაგის სახით უნდა აღირიცხოს მე-6
განყოფილების - მარაგები - შესაბამისად.
გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების აღჭურვილობა
მაგალითი 5- ძირითადი საშუალებები - გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების
აღჭურვილობა:
მარეგულირებელი ნორმების შესაბამისად A საწარმო თავისი ღია კარიე
რისთვის ყიდულობს შემდეგ გარემოსდაცვით და უსაფრთხოების აღჭურ
ვილობას :
•

ერთჯერადი დამცავი ტანსაცმელი: ერთჯერად დამცავ ტანსაცმელს
ურიგებენ კარიერზე ყოფნისას მათ, ვინც კარიერს იშვიათად სტუმრობს;

•

სპეცტანსაცმელი(დამცავი ზედა ჩასაცმელი): ყოველი თვის პირველ
დღეს კარიერის თითოეულ თანამშრომელს ორ სპეცტანსაცმელს აძ
ლევენ კარიერზე იმ თვის განმავლობაში მუშაობისას დამცავ საშუალებად

გამოსაყენებლად;
•

ჩაფხუტები: შრომითი საქმიანობის დაწყებისას თითოეულ მუშას აძლევენ
ჩაფხუტს. ჩაფხუტები დაახლოებით ოთხ წელიწადში ერთხელ ახლით
იცვლება.

A საწარმომ უნდა გამოიყენოს შემდეგი სახის კლასიფიკაცია:
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•

ერთჯერადი დამცავი ტანსაცმელისა და სპეცტანსაცმელის - მარაგების
სახით (იხ. მე-6 განყოფილება) კლასიფიცირება, რადგან A საწარმო მათ
გამოყენებას ერთ პერიოდში მოელის;

•

ჩაფხუტების - ძირითადი საშუალებების სახით (იხ. მე-7 განყოფილება)
კლასიფიცირება, რადგან საწარმო მოელის, რომ მათ ერთზე მეტი პე
რიოდის განმავლობაში გამოიყენებს.

7.3

არამატერიალური აქტივი – იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი,
ფიზიკური ფორმის გარეშე. ასეთი აქტივი იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა
მაშინ, როდესაც: (ა) განცალკევებადია, ანუ შესაძლებელია მისი
განცალკევება ან გამოყოფა საწარმოსგან და გაყიდვა, გადაცემა, ლიცენზიით
ან იჯარით გაცემა ან გაცვლა ინდივიდუალურად, ან დაკავშირებულ
ხელშეკრულებასთან, აქტივთან ან ვალდებულებასთან ერთად; ან (ბ)
წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან,
მიუხედავად იმისა, შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების გადაცემა ან
განცალკევება საწარმოსგან, ან სხვა უფლებებისა და ვალდებულებებისაგან.

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს არსებითი
არამატერიალური აქტივები გააჩნდეთ.
არამატერიალური აქტივების მაგალითებია:
•

დაპატენტებული
ტექნოლოგია,
კომპიუტერული
პროგრამული
უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზები და სავაჭრო საიდუმლოებები;

•

სავაჭრო ნიშნები, ბრენდები, საგამომცემლო მონაცემები, ინტერნეტის
დომეინები;

•

ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური
სატელევიზიო პროგრამები);

•

ლიცენზია, როიალტები და იმპორტის კვოტები;

•

ფრანშიზის შეთანხმებები; და

•

მარკეტინგის უფლებები.

მასალა

(მაგალითად,

ფილმები,

არამატერიალური აქტივების შეძენა შეიძლება სხვადასხვა გზით, მაგალითად:
ცალკე შესყიდვით; საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში: სახელმწიფო
გრანტით ან აქტივების გაცვლით.
ზოგიერთ არამატერიალურ აქტივს საწარმოებიც ქმნიან, თუმცა მსგავსი
აქტივების აღიარება აკრძალულია (იხ. პუნქტი 7.4(გ)).

მაგალითი 6- არამატერიალური აქტივი
A საწარმო ფლობს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელსაც თავისი ბიზ
ნეს-საქმიანობის ბუღალტრული აღრიცხვის საწარმოებლად იყენებს.
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ეს შეძენილი საბუღალტრო პროგრამული უზრუნველყოფა არამატერია
ლური აქტივია, რადგან A საწარმო მას ადმინისტრაციული მიზნებისთვის
ფლობს და მის გამოყენებას ვარაუდობს ერთზე მეტი საანგარიშგებო პე
რიოდის განმავლობაში.

აღიარება
7.4

საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც:
(ა) შესაძლებელია მისი თვითღირებულების საიმედოდ შეფასება;
(ბ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მომავალში ამ აქტივის გამოყენებით
მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს.

აღიარების აღნიშნული კრიტერიუმებით განისაზღვრება, რომელი გრძელ
ვადიანი აქტივები უნდა აისახოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.
შეძენილი გრძელვადიანი აქტივის ღირებულების საიმედოდ შეფასება
თითქმის ყოველთვის შესაძლებელია. როგორც წესი, გრძელვადიანი აქტივის
ღირებულება ცნობილია, რადგან მყიდველი გარკვეული ოდენობით თანხას
იხდის. სხვა შემთხვევაში, მაგალითად, არაფულადი აქტივების გაცვლისას,
შესაძლებელია ღირებულების შეფასება. პუნქტში 2.17 ხაზგასმულია, რომ
დასაბუთებული შეფასებების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების შედგენის
მნიშვნელოვანი ნაწილია და არ ამცირებს მის საიმედოობას.
ინფორმაცია საიმედოა მაშინ, თუ იგი არ შეიცავს არსებით შეცდომას, არ
არის მიკერძოებული და სამართლიანად აჩვენებს იმას, რის საჩვენებლა
დაც არის გამიზნული, ან რასაც უნდა აჩვენებდეს, გონივრული მოლოდინის
ფარგლებში. შესაბამისად, ნათელია, რომ აქტივის საიმედოდ შეფასება სი
ზუსტეს არ გულისხმობს.
აქტივის (ან აქტივების ერთობლიობის) აღიარების ალბათობაზე დაფუძნებუ
ლი კრიტერიუმი გულისხმობს იმის ალბათობას, გრძელვადიანი აქტივი გა
მოიწვევს თუ არა მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში საწარმოში ეკონო
მიკური სარგებლის შემოსვლას. რაციონალური ბიზნეს-პრაქტიკა გვიჩვენებს,
რომ ალბათობაზე დაფუძნებული კრიტერიუმი თითქმის ყოველთვის დამაკ
მაყოფილებელია, როდესაც ხორციელდება გრძელვადიანი აქტივის შეძენა.
გრძელვადიანი აქტივების აღიარებასთან დაკავშირებული არსებითობის შე
სახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ 4.3 პუნქტში მოცემული 1-3 მაგალითები.

მაგალითი 7- არამატერიალური აქტივების აღიარება
01/01/20X1 წელს A საწარმო 3,000 ლარს იხდის საბუღალტრო პროგრამული

უზრუნველყოფის შესაძენად, რომელსაც იგი თავისი სამეურნეო საქმიანობის
ბუღალტრული აღრიცხვის საწარმოებლად გამოიყენებს.
A საწარმომ შეძენილი პროგრამული უზრუნველყოფა გრძელვადიანი
არამატერიალურ აქტივად უნდა აღიაროს, რადგან მისი ღირებულება
საიმედოდაა შეფასებული (3,000 ლარი) და მოსალოდნელია, რომ A საწარმო
მომავალში ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს პროგრამული უზრუნველყოფის
ადმინისტრაციული მიზნით ერთზე მეტი საანგარიშგებო პერიოდის
განმავლობაში გამოყენებიდან.
მაგალითი 8- არამატერიალური აქტივების აღიარება
20X1 წლის იანვარში B საწარმოს თანამშრომლებმა შექმნეს საბუღალტრო
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის გამოყენებას B საწარმო აპირებს
თავისი სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრული ჩანაწერების საწარმოებლად.
თანამშრომლის ხელფასი პროგრამულ უზრუნველყოფაზე მუშაობის
პერიოდში იყო 3,000 ლარი.
B საწარმომ არ უნდა აღიაროს საწარმოში შექმნილი პროგრამული
უზრუნველყოფა გრძელვადიანი არამატერიალური აქტივის სახით, ვინაიდან,
მიუხედავად აღიარების კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისა, პროგრამული
უზრუნველყოფა შეიქმნა საწარმოს შიგნით არამატერიალურ აქტივზე გაწეული
დანახარჯების შედეგად.
მაგალითი 9- გრძელვადიანი აქტივების გაცვლის აღიარება
01/01/20X1 წელს A საწარმომ თავისი ძველი სამგზავრო ავტომანქანა
გაცვალა სპეციალურად დამზადებულ დანადგარზე, რომლის გამოყენება
მაშინვე დაიწყო თბილისში თავისი საწარმოო ოპერაციების წარმადობის
გაზრდისათვის.
მართალია, საბაზრო ღირებულების საფუძველზე შეუძლებელია მიღებული
დანადგარის ღირებულების შეფასება, მაგრამ A საწარმოს მიაჩნია,
რომ მიღებული დანადგარის ღირებულება გადაცემული ავტომანქანის
ღირებულების ტოლია. გადაცემული ავტომანქანის ღირებულების საიმედო
შეფასება დაეფუძნება გაცვლის თარიღით თბილისში მსგავსი მარკის,
მოდელისა და მდგომარეობის ავტომანქანების გასაყიდ ფასებს. შესაბამისად,
A საწარმოს შეუძლია მიღებული დანადგარის ღირებულების საკმარისად
საიმედოდ განსაზღვრა იმისათვის, რომ ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში ეს აქტივი გრძელვადიანად აღიაროს.
7.5

მიწა და შენობა-ნაგებობები დამოუკიდებელი აქტივებია, ამიტომ
საწარმომ ისინი ცალ-ცალკე უნდა აღრიცხოს მაშინაც კი, თუ ისინი
ერთად არის შეძენილი
აუცილებელია შენობების იმ მიწისაგან განცალკევება, რომელზეც
ისინია აშენებული, ძირითადად იმიტომ, რომ წინამდებარე
სტანდარტით შენობებს ცვეთა ერიცხება (იხ. პუნქტი 7.13), ხოლო
მიწის ნაკვეთს ცვეთა არ ერიცხება. შესაბამისად, შენობასთან ერთად
მიწის ნაკვეთის, რომელზეც შენობაა აშენებული, შეძენისას მთლიანი
შესყიდვის ფასი რაციონალურ და თანმიმდევრულ საფუძველზე
უნდა განაწილდეს მიწის ნაკვეთსა და შენობას შორის. ერთ-ერთი
საფუძველი, რომლის გამოყენება შეიძლება მთლიანი შესყიდ
ვის ფასის გასანაწილებლად, არის თითოეული მათგანის საბაზრო
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ღირებულება შეძენის თარიღისათვის.
მაგალითი 10- მიწის ნაკვეთისა და შენობის ცალ-ცალკე აღიარება
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01/01/20X1 წელს A საწარმომ 220,000 ლარად შეიძინა ქონება, რომელიც
მოიცავდა მიწის ნაკვეთსა და შენობას. შესყიდვის ფასის განსაზღვრისას
A საწარმომ პირველ რიგში განსაზღვრა თითოეული მათგანის საბაზრო
ღირებულება:
• 50,000 ლარი - მიწის ნაკვეთი; და
• 200,000 ლარი - შენობა.
შესაბამისად, A საწარმო კმაყოფილია, რადგან გამყიდველისთვის მისაღები
აღმოჩნდა მის მიერ შეთავაზებული დაბალი ფასი 220,000 ლარი.
შეფასებული საბაზრო ღირებულებების საფუძველზე A საწარმო შესყიდვის
ფასს, 220,000 ლარს მიწის ნაკვეთისა და შენობის თვითღირებულებაზე
შემდეგნაირად ანაწილებს:

დასახელება

ინდივიდუალური
შეფასება

განაწილების
კოეფიციენტი

მიწის ნაკვეთი
შენობა
სულ

50,000 ლარი
200,000 ლარი
250,000 ლარი

20%(1)
80%(1)
100%

ფაქტობრივი
ღირებულების
განაწილება
44,000 ლარი (3)
176,000 ლარი (4)
220,000 ლარი

შენიშვნები:
(1) 50,000 ლარი/250,000 ლარი x 100% = 20%
(2) 200,000 ლარი/250,000 ლარი x 100% = 80%
(3) 20% x 220,000 ლარი = 44,000 ლარი
(4) 80% x 220,000 ლარი = 176,000 ლარი

შეფასებათა თავდაპირველი აღიარებისას
7.6

საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი თავდაპირველად აღიარებისას უნდა
შეაფასოს თვითღირებულებით.

7.7

გრძელვადიანი აქტივების თვითღირებულება მოიცავს შეძენის
დანახარჯებსა და ყველა ისეთ დანახარჯს, რომელიც პირდაპირ
დაკავშირებულია აქტივის იმ ადგილზე და ისეთ მდგომარეობაში
მოყვანასთან, რომ
შესაძლებელი იყოს მისი გამოყენება
ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების შესაბამისად, გარდა
ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯებისა.

ქვემოთ მოცემულია იმ დანახარჯების მაგალითები, რომლებიც
მიჩნეულია, რომ არ წარმოადგენს გრძელვადიანი აქტივების შეძენის
ან შექმნის პირდაპირ დანახარჯებს და საწარმომ ისინი ხარჯებში უნდა

ასახოს მათი გაწევისას:
ახალი შენობა-ნაგებობის გახსნის დანახარჯები;
ახალი პროდუქტის ან მომსახურების წარდგენის დანახარჯები (მათ შორის
რეკლამისა და წახალისების ღონისძიებების დანახარჯები);
საქმიანობის ახალ ადგილმდებარეობაზე ან მომხმარებელთა ახალ ჯგუფ
თან საქმიანობის დაწყების დანახარჯები (მათ შორის, პერსონალის ტრე
ნინგის დანახარჯები); ადმინისტრაციული და სხვა ზოგადი ზედნადები
დანახარჯები.
ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები არის პროცენტის ხარ
ჯი და სხვა დანახარჯები, რომელსაც საწარმო გასწევს სესხის აღებისას (მა
გალითად, სესხის პროცენტი და საკომისიო). თუნდაც ნასესხებ სახსრებთან
დაკავშირებული დანახარჯები პირდაპირ იყოს დაკავშირებული გრძელვა
დიანი აქტივის შეძენასთან ან შექმნასთან, ისინი იმ პერიოდის შემოსავლე
ბის, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში უნდა აისახოს,
როდესაც მოხდა დანახარჯის გაწევა.
7.8

შეძენის დანახარჯები მოიცავს მისი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, იმპორტის
გადასახადსა და სხვა გადასახადებს (არაპირდაპირი გადასახადების
გარდა, რომლებიც შემდგომში დაბრუნებას (ჩათვლას) ექვემდებარება),
ტრანსპორტირების, დატვირთვა-გადმოტვირთვის დანახარჯებსა და
სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული მის
შეძენასთან. შეძენის დანახარჯების დათვლისას გაანგარიშებული თანხა
შემცირდება სავაჭრო დათმობის, სხვადასხვა სახის ფასდათმობისა
და სხვა ანალოგიური მუხლების ღირებულებით. თუ გადახდა
გადავადებულია (შემდგომი გადახდის პირობით) და შემდგომი გადახდის
ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე, მაშინ შეძენის დანახარჯებში
ასახული შეძენის ფასი არის გარიგების თარიღისთვის ხელმისაწვდომი
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი. სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა
და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის უნდა აღირიცხოს მე-5
განყოფილების - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად.

შეძენასთან პირდაპირ დაკავშირებული დანახარჯების მაგალითებია:
იურიდიული და საბროკერო მომსახურების საზღაური, ადგილის
მომზადებასთან დაკავშირებული დანახარჯების, მონტაჟის, აწყობისა და
ფუნქციური შესაძლებლობების შემოწმების/ტესტირების დანახარჯები.
მაგალითი 11- გრძელვადიანი აქტივის შეძენის დანახარჯი
01/01/20X1 წელს A საწარმომ მოწყობილობა შეიძინა B საწარმოსგან
60,000 ლარად, შემდგომში ჩასათვლელი დღგ-ს, 18%, ჩათვლით.
20X1 წლის იანვარში:
• C საწარმო 2,000 ლარს ამატებს A საწარმოს ამ მოწყობილობის A
საწარმოს ტერიტორიამდე ტრანსპორტირებისათვის და 10,000 ლარს
მისი დამონტაჟებისათვის. ეს დანახარჯები არ მოიცავს შემდეგში
ჩასათვლელ დღგ-ს, რადგან C საწარმო დღგ-ს გადამხდელი არ არის;
• ამ მოწყობილობის მოდიფიცირებისათვის A საწარმომ 5,500 ლარის
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ოდენობით დანახარჯი გასწია მასალებსა და ნედლეულზე, ხოლო
6,500 ლარი სამუშაო ძალაზე, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო მისი
გამოყენებით იმ პროდუქციის წარმოება, რომელსაც საწარმო უშვებს.
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ორივე, B და C საწარმოები დათანხმდნენ მიწოდებიდან 90 დღის შემდეგ
გადახდაზე, რაც ჩვეულებრივი საკრედიტო ვადაა. 20X1 წლის თებერვალში
A საწარმოს თანამშრომლებმა:
• ტრენინგი გაიარეს ახალი მოწყობილობის ოპერირებაში. ტრენინგის
დანახარჯები იყო 1,400 ლარი მოწვეული ინსტრუქტორისთვის და 1,000
ლარი პერსონალის მიერ ტრენინგზე დროის დახარჯვისთვის;
• განახორციელეს მოწყობილობის ტესტირება და დამატებითი
მოდიფიცირება, რაც აუცილებელი იყო მოწყობილობის ისე
მუშაობისთვის, როგორც ხელმძღვანელობას ჰქონდა გამიზნული.
ტესტირების ეტაპის დანახარჯებმა შეადგინა 2,100 ლარი ნედლეულისა
და მასალებისთვის და 1,600 ლარი სამუშაო ძალისთვის. 01/03/20X1
წელს ახალი მოწყობილობა მზად იყო გამოყენებისთვის. თუმცა,
დასაწყისში მცირე რაოდენობით შეკვეთების გამო A საწარმომ 20X1
წლის მარტში 2,300 ლარი საოპერაციო ზარალი მიიღო. მას შემდეგ
მოწყობილობა მოგებით მუშაობს.
ახალი მოწყობილობის შეძენის დანახარჯი შემდეგნაირად
განისაზღვრება:
აღწერა

გამოთვლა ან მიზეზი

შესყიდვის ფასი ჩვეულებრივ საკრედიტო
ვადაში გადახდით

50,847 ლარი (60,000 ლარი შესყიდვის ფასი
დღგ-ის ჩათვლით /1.18, შემდეგში ჩასათვლელი
დღგ-ის გამოსაქვითად.

ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის დანახარჯები

12,000 ლარი (2,000 ლარი + 10,000 ლარი)

მოწყობილობის მოდიფიცირების
დანახარჯები (მომზადების დანახარჯები)

12,000 ლარი
(5,500 ლარი ნედლეული და მასალები + 6,500
ლარი სამუშაო ძალა)

ტრენინგის დანახარჯები

მაშინვე შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში
აღიარდება, რადგან მოწყობილობის გამოყენება
ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების
შესაბამისად შესაძლებელი იყო ტრენინგის
გარეშეც

ტესტირების დანხარჯები

ბი 3,700 ლარი (2,100 ლარი ნედლეული და
მასალები + 1,600 ლარი სამუშაო ძალა)

საოპერაციო ზარალი

მაშინვე შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში
აღიარდება.

შეძენის დანახარჯები

78,547 ლარი

A საწარმო ამ შეძენას შემდეგი ბუღალტრული გატარებების მეშვეობით აღრიცხავს:
მუხლი

დებეტი (ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები:
ძირითადი
საშუალებები
სხვა მოკლევადიანი აქტივები: :
ჩასათვლელი დღგ
მოგება-ზარალი: სხვა ხარჯები
- მოწვეული ტრენერი (1,400
ლარი)
- პერსონალის დანახარჯები
(1,000
ლარი)

კრედიტი (ლარი)

78,547
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2,400

სავაჭრო კრედიტი
- B საწარმო (60,000)
- C საწარმო (12,000)
- ტრენერი (1,400)

73,400

მარაგები (5,500 + 2,100)

7,600

გადასახდელი შრომის
ანაზღაურება
(6,500 + 1,000 + 1,600)

9,100

გადახდის
ჩვეულებრივ
საკრედიტო
ვადაზე
ხანგრძლივად
გადავადებისას, როგორც წესი, შესყიდვის ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე
ჩვეულებრივი საკრედიტო ვადაში გადახდის შემთხვევაში. ამის მიზეზია
ის, რომ, ფაქტობრივად, მომწოდებელი აფინანსებს აქტივის შესყიდვას.
ჩვეულებრივი საკრედიტო ვადით შესყიდვის ფასსა და გადავადებული
საკრედიტო ვადით შესყიდვის ფასს შორის სხვაობა საპროცენტო
ხარჯის სახით აღიარდება მყიდველის შემოსავლების, ხარჯებისა
და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში მე-5 განყოფილების ფინანსური ინსტრუმენტები - შესაბამისად (პუნქტი 5.12).
მაგალითი 12- ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადაზე ხანგრძლივ პერიოდში
გადახდა
01/01/20X1 წელს A საწარმო მოწყობილობას B საწარმოსგან 60,000
ლარად ყიდულობს (ჩასათვლელი დღგ-ს, 18%, ჩათვლით) ორწლიანი,
„უპროცენტო“ კრედიტით (რომელსაც A საწარმო მიიჩნევს ჩვეულებრივ
საკრედიტო ვადაზე ხანგრძლივად გადავადებულად). ჩვეულებრივი
საკრედიტო ვადით (90 დღის განმავლობაში უპროცენტო) შესყიდვის
შემთხვევაში შეძენის ფასი იქნებოდა 49,400 ლარი (დღგ-ის გარეშე).
მოწყობილობის შეძენასთან
დანახარჯები არ არსებობს.

დაკავშირებული

სხვა

პირდაპირი

01/01/20X1 წელს A საწარმომ მოწყობილობის ღირებულება უნდა
შეაფასოს 49,400 ლარად, რაც ჩვეულებრივი ფასია საკრედიტო ვადით
გადახდის შემთხვევაში.
მთლიანი საპროცენტო ხარჯი, 1,447 ლარი, ორწლიან საკრედიტო
პერიოდზე გამოითვლება, როგორც სხვაობა დღგ-ის გარეშე ფაქტობრივ
ფასს, ანუ 50,847ლარსა (60,000 ლარი/1.18) და ჩვეულებრივი საკრედიტო
ვადით გასაყიდ ფასს, 49,400 ლარს, შორის. ეს სხვაობა წარმოადგენს

საპროცენტო
ხარჯს,
რომელიც
წარმოიქმნება
დაფინანსების
შეთანხმების შედეგად. საჭიროა მისი საპროცენტო ხარჯად აღიარება
წრფივი მეთოდით, ანგარიშსწორების ვადის (2 წელი) განმავლობაში,
ანუ წელიწადში 723,5 ლარი(1,447 ლარი/2 წელი).
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A საწარმო შეძენიდან ორი წლის განმავლობაში შემდეგ ბუღალტრულ
გატარებებს შეასრულებს:
თარიღი

მუხლი
გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი
საშუალებები

01/01/20X1

სხვა მოკლევადიანი აქტივები:
ჩასათვლელი დღგ (ასანაზღაურებელი/
ამოღებადი დღგ)

დებეტი
(ლარი)
49,400

9,153

58,553

სავაჭრო კრედიტი
საპროცენტო ხარჯი

კრედიტი
(ლარი)

723,5

20X1
723,5

სავაჭრო კრედიტი
საპროცენტო ხარჯი

723,5

20X2
723,5

სავაჭრო კრედიტი
სავაჭრო კრედიტი

60,000

31/12/20X2
ფულადი სახსრები

60,000

საპროცენტო ხარჯის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ
მე-5 განყოფილება - ფინანსური ინსტრუმენტები

7.9

საწარმომ არაფულადი აქტივ(ებ)ის, ან ფულადი და არაფულადი აქტივების
ერთობლივად გაცვლის შედეგად შეძენილი გრძელვადიანი აქტივის
თვითღირებულება უნდა შეაფასოს აღიარების თარიღის მდგომარეობით,
საბაზრო ღირებულების ოდენობის საიმედოდ შეფასებით, იმ შემთხვე
ვის გარდა, როდესაც (ა) გაცვლის ოპერაციას არ გააჩნია კომერციული
შინაარსი, ან (ბ) არც მიღებული და არც გადაცემული აქტივის საბაზრო
ღირებულება არ არის საიმედოდ შეფასებადი. ასეთ შემთხვევაში, აქტივის
თვითღირებულება განისაზღვრება გადაცემული აქტივის საბალანსო
ღირებულებით.

აქტივის საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასებისათვის საჭიროა
ხელმძღვანელობის მსჯელობა. არაფინანსური აქტივის საბაზრო
ღირებულების საიმედოდ შეფასების მრავალი მიდგომაა წარმოდგენილი
მე-9 განყოფილებაში - არაფინანსური აქტივების გაუფასურება.
გაცვლის გარიგების აღრიცხვამდე საწარმო განსაზღვრავს გარიგებას
კომერციული შინაარსი აქვს თუ არა, იმის გათვალისწინებით, მისი სა
მომავლო ფულადი ნაკადების ცვლილება რამდენად მოსალოდნელია
ამ გარიგების შედეგად. გაცვლას კომერციული შინაარსი აქვს, თუ
მიღებული აქტივის ფულადი ნაკადების კონფიგურაცია (რისკი, ვადები

და ოდენობა) განსხვავდება გადაცემული აქტივის ფულადი ნაკადების
კონფიგურაციისგან.
მაგალითად, როდესაც საწარმო დიდ და ძველ სატვირთო ავტომანქანას
ცვლის ახალ და პატარა სატვირთო ავტომანქანაზე, სავარაუდოდ ახალ
ავტომანქანას დაბალი საოპერაციო ხარჯები და უფრო ხანგრძლივი სა
სარგებლო მომსახურების ვადა ექნება. შესაბამისად, ეს გაცვლა, სავა
რაუდოდ, გავლენას მოახდენს მომავალში მისაღებ ფულად ნაკადებზე.
აქედან გამომდინარე ამ ოპერაციას ეკონომიკური შინაარსი გააჩნია.
მაგალითი 13- გრძელვადიანი აქტივების გაცვლა
01/01/20X1 წელს A საწარმომ თავისი ორი ძველი ავტომანქანა 15,000 ლარის
ნაღდი ფულის დამატებით გაცვალა ერთ ახალ ავტობუსში. გარიგებას
კომერციული შინაარსი აქვს. A საწარმოს მიერ განსაზღვრული ორი
ძველი ავტომანქანის საბაზრო ღირებულების საიმედო შეფასება
აღიარების თარიღით არის 55,000 ლარი. მათი საბალანსო ღირებულებაა
42,000 ლარი (თავდაპირველ ღირებულებას, 75,000 ლარს, გამოკლებული
დაგროვილი ცვეთა, 33,000 ლარი). ახალი ავტობუსის საბაზრო
ღირებულება 70,000 ლარია.
01/01/20X1 წელს
საწარმო ახალ ავტობუსს აღიარებს და მის
თვითღრებულებას 70,000 ლარად აფასებს. გაცვლის ამ გარიგების
აღრიცხვა მოიცავს ასევე ორი ავტომობილის, რომელთა აღიარება
შეწყდა, გასვლიდან მიღებული შემოსულობის, 13,000 ლარის ასახვას
(70,000 ლარი ახალი ავტობუსი, გამოკლებული 42,000 ლარი ძველი
ავტომანქანების საბალანსო ღირებულება და 15,000 ლარი გადახდილი
ფულადი სახსრები).
A საწარმო მ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს:
მუხლი

დებეტი (ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი
საშუალებები - თვითღირებულება
-ავტობუსი

70,000

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი
საშუალებები - დაგროვილი ცვეთა ავტომანქანები

33,000

კრედიტი (ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი
საშუალებები - თვითღირებულება ავტომანქანები

75,000

ფულადი სახსრები

15,000

სხვა შემოსავალი: შემოსულობა ძირითადი
საშუალებების გასვლიდან

13,000

7.10 საწარმომ სახელმწიფო გრანტით შეძენილი გრძელვადიანი აქტივის
თვითღირებულება უნდა შეაფასოს ამ აქტივის აღიარების თარიღის
მდგომარეობით, საბაზრო ღირებულების ოდენობის საიმედოდ შეფასებული
თანხით (იხ. აგრეთვე მე-14 განყოფილება - „სახელმწიფო გრანტები“).
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7.11

საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი თავდაპირველი აღიარების შემდეგ
უნდა შეაფასოს თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი
ცვეთა/ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი, რაც
განისაზღვრება მე-9 განყოფილების - „არაფინანსური აქტივების
გაუფასურება“ - შესაბამისად.

გრძელვადიანი აქტივის საბალანსო ღირებულება შემდეგში მცირდება ცვეთის
თანხით, თუ ასეთი არსებობს (იხ. პუნქტები 7.12 –7.14), და გაუფასურებით,
თუ ასეთი არსებობს (იხ. მე-9 განყოფილება - არაფინანსური აქტივების
გაუფასურება).
გრძელვადიანი აქტივის საბალანსო ღირებულება ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში აისახება ნეტო თანხით (ანუ თვითღირებულება შემცირებული
დაგროვილი ცვეთით და დაგროვილი გაუფასურებით).
7.12

ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა ასახავდეს საწარმოს მიერ მოცემული აქტივის
მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს, დანიშნულებისამებრ
მისი გამოყენებისას. ცვეთის/ამორტიზაციის გაანგარიშება საჭიროებს
მსჯელობასა და სააღრიცხვო შეფასებების გამოთვლას, მათ შორის:
(ა) ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვის იმ მეთოდის განსაზღვრას,
რომელიც ყველაზე უკეთესად ასახავს აქტივის მომსახურების პოტენცია
ლის მოხმარების ხასიათს, დანიშნულებისამებრ მისი გამოყენებისას.
(საწარმომ არამატერიალური აქტივებისთვის უნდა გამოიყენოს მხოლოდ
ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვის წრფივი მეთოდი, იმ შემთხვევის
გარდა, როდესაც აშკარაა, რომ სხვა მეთოდი უფრო შესაფერისია).

ცვეთის მეშვეობით აქტივის ცვეთადი ღირებულება (საბალანსო ღირებუ
ლება, შემცირებული ნარჩენი ღირებულებით) მისი მომსახურების ვადაზე
გადანაწილდება ცვეთის დარიცხვის ისეთი მეთოდით, რომელიც ყველაზე
უკეთესად ასახავს აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხა
სიათს, დანიშნულებისამებრ მისი გამოყენებისას.
როდესაც დროის გასვლა ყველაზე უკეთესად ასახავს აქტივის მომსახურე
ბის პოტენციალის მოხმარებას, გამოიყენება დროზე დაფუძნებული ცვეთის
მეთოდები.
წარმოებული პროდუქციის რაოდენობაზე დამყარებული ცვეთის დარიც
ხვის მეთოდი გამოიყენება, როდესაც მწარმოებლურობა საუკეთესოდ ასა
ხავს აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარებას.
ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდის გამოყენება შესაფერისია, როდესაც
აქტივის მომსახურების პოტენციალი თანაბრად მოიხმარება პერიოდის
განმავლობაში.

წრფივი მეთოდით წლიური ცვეთის ხარჯის გამოსათვლელი ფორმულაა:
გრძელვადიანი აქტივის თვითღირებულება – აქტივის ნარჩენი ღირებულება
ცვეთის ხარჯი =
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(სასარგებლო მომსახურების ვადა)

მაგალითი 14- ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდი
01/01/20X1 წელს A საწარმო სერვერის სისტემას ყიდულობს 18,000 ლარად.
ვინაიდან მონაცემები, რომლებსაც იგი ამუშავებს, კონფიდენციალურია,
მარეგულირებელი ნორმებით დადგენილია, რომ A საწარმომ უნდა:
• განახორციელოს სერვერის დემონტაჟი მისი გამოყენებიდან 3 წლის
შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რამდენად ინტენსიურად იყენებდა იგი
სერვერს სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში; და
• გაანადგუროს ეს სერვერი ხმარებიდან ამოღების შემდეგ.
A საწარმომ სერვერს წრფივი მეთოდით უნდა დაარიცხოს ცვეთა, რადგან
მისი გამოყენება სამი წლის განმავლობაში იგეგმება. შესაბამისად, A
საწარმო ცვეთის ხარჯს აღიარებს 6,000 ლარის ოდენობით 20X1, 20X2
და 20X3 წლებში თავისი მოგების განსაზღვრისას, ანუ (18,000 ლარი
ღირებულება – 0 ლარი ნარჩენი ღირებულება)/3 წელი.
ამონარიდი A საწარმოს 31 დეკემბერის ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებიდან:

გრძელვადიანი აქტივები
- სხვა ძირითადი საშუალებები
(საბალანსო ღირებულება)
(1)
(2)

20X1
ლარი
12,000(1)

20X2
ლარი
6,000(2)

20X3
ლარი
-

18,000 ლარი ღირებულება – 6,000 ლარი დაგროვილი ცვეთა.
18,000 ლარი ღირებულება – 12,000 ლარი დაგროვილი ცვეთა.

ცვეთის დარიცხვის დაჩქარებული მეთოდის გამოყენება შესაფერისია,
როდესაც აქტივის მომსახურების პოტენციალი დასაწყისში უფრო მეტად
მოიხმარება და დროის გასვლასთან ერთად მცირდება მოხმარება.
ცვეთის დარიცხვის დაჩქარებული მეთოდით წლიური ცვეთის ხარჯის
გამოსათვლელი ფორმულაა:
ცვეთის ხარჯი = საწყისი საბალანსო ღირებულება x წლიური ცვეთის
განაკვეთი, %
ცვეთის განაკვეთი განისაზღვრება საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ

კონკრეტული აქტივის ან მსგავსი აქტივების ჯგუფისთვის, აქტივის ნარჩენი
ღირებულების გათვალისწინებით.
მაგალითი 15- ცვეთის დარიცხვის დაჩქარებული მეთოდი
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31/12/20X1 წელს A საწარმომ 10,000 ლარის ღირებულების საწარმოო
დანადგარი შეიძინა.
ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ მოწყობილობა მისი
მომსახურების ვადის დასაწყისში უფრო გამოსადეგია, ამიტომ გადაწყვეტს
ცვეთის დარიცხვის დაჩქარებული მეთოდის გამოყენებას 40%-იანი
წლიური ცვეთის განაკვეთით, რაც საუკეთესოდ ასახავს A საწარმოს მიერ
ამ მოწყობილობის მომსახურების პოტენციალის მოხმარებას. ცვეთის
დარიცხვა ილუსტრირებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
საანგარიშგებო
თარიღი

31/12/20X1:
ღირებულება
31/12/20X2
31/12/20X3 2

წლის ცვეთის
ხარჯი

წლის ბოლოს
დაგროვილი
ცვეთა
(AD)

ლარი

ლარი

საბალანსო
ღირებულება
წლის ბოლოს
(აქტივის
ღირებულება AD)
ლარი

4,000 = 10,000 *
40%
2,400 = 6,000
*40%

4,000

10,000
6,000

6,400

3,600

წარმოებული პროდუქციის რაოდენობაზე დამყარებული ცვეთის
დარიცხვის მეთოდის მიხედვით აქტივის მომსახურების პოტენციალი
არის მომავალში მისი მეშვეობით წარმოებული პროდუქცია. შესაბამისად,
ცვეთის ხარჯი მაღალია იმ პერიოდებში, როდესაც ფიზიკურად მეტი
პროდუქცია იწარმოება. ცვეთის დარიცხვის ეს მეთოდი მრავალ
აქტივთან მიმართებით გამოიყენება. იგი განსაკუთრებით შესაფერისია
ისეთი აქტივებისთვის, რომელთა მომსახურების პოტენციალი ემთხვევა
გამოკვეთილ მრავალპერიოდიან, პროდუქტიულ სასიცოცხლო ციკლს,
მაგალითად ნაყოფის მომცემი კულტურები (როგორიცაა ხეხილი)
სოფლის მეურნეობაში.
წარმოებული პროდუქციის რაოდენობაზე დამყარებული
დარიცხვის მეთოდით ცვეთის გამოთვლის ფორმულაა:

ცვეთის

პერიოდში წარმოებული ფიზიკური პროდუქცია
ცვეთის ხარჯი = ცვეთადი თანხა x
მომსახურების ვადის განმავლობაში მოსალოდნელი
წარმოებული პროდუქცია

მაგალითი 16- წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის საფუძველზე
ცვეთის დარიცხვა
01/01/20X1 წელს A საწარმომ 35,000 ლარის ღირებულების დანადგარი

შეიძინა. მოსალოდნელია, რომ ამ დანადგარით შესაძლებელია 200,000
კვადრატულ მეტრ ქსოვილის გამოუშვება. 20X1 წელს დაზგის მეშვეობით
წარმოებულ იქნა 40,000 კვადრატული მეტრი ქსოვილი. შესაბამისად,
20X1 წელს ცვეთის ხარჯია 7,000 ლარი, რაც შემდეგნაირად
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გამოითვლება:
40,0002 წარმოება 20X1 წელს
35,000 ლარი ცვეთადი თანხა x
200,0002 წარმოება (მომსახურების ვადაში)

(ბ) აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასებას, ანუ იმ
პერიოდის შეფასებას, რომლის განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ
საწარმოს მიერ აქტივი ხელმისაწვდომი იქნება გამოსაყენებლად, ან
მოსალოდნელია, რომ აქტივიდან საწარმო მიიღებს წარმოებული
პროდუქციის ან მსგავსი ერთეულების გარკვეულ რაოდენობას;
გრძელვადიანი აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა (ზოგჯერ
ეკონომიკურ ვადას უწოდებენ) შეიძლება ფიზიკური ვადის ტოლი ან
უფრო ხანმოკლე იყოს. ცვეთადი აქტივის სასარგებლო მომსახურების
ვადის შეფასებისას ითვალისწინებენ ყველა ფაქტორს, მათ შორის:
მოსალოდნელი ფიზიკური ცვეთა და დაზიანება; მოძველება (ანუ
ტექნოლოგიური
წინსვლა/წარმოების
გაუმჯობესება,
აქტივის
გამოყენებით წარმოებულ პროდუქტზე/მომსახურებაზე მოთხოვნის
შემცირება); ასევე აქტივის გამოყენებაზე იურიდიული ან სხვა შეზღუდვები.
სასარგებლო მომსახურების ვადა სააღრიცხვო შეფასებაა, რომელიც
ცვლილებას ექვემდებარება. შესაბამისად, საჭიროა მიმდინარე და
მომავალი პერიოდებისათვის სასარგებლო მომსახურების ვადისა და
ცვეთის განაკვეთების შესწორება, როდესაც თავდაპირველი მოლოდინი
მნიშვნელოვნად შეიცვლება.
მოსალოდნელია, რომ ყველა გრძელვადიან აქტივს, მიწის გარდა, გან
საზღვრული მომსახურების ვადა აქვს და საჭიროა ცვეთის დარიცხვა
(იხ. პუნქტი 7.14). შესაბამისად, ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვა საჭიროა
განსაზღვრული მომსახურების ვადის მქონე ყველა აქტივისთვის.
(გ) აქტივის ნარჩენი ღირებულების შეფასებას (თუმცა, საწარმომ ნარჩენი
ღირებულება ნულის ტოლად უნდა მიიჩნიოს, თუ არ არსებობს ადვილად
განსაზღვრადი ობიექტური მტკიცებულება იმ ფასისა, რა ფასადაც
შესაძლებელი იქნებოდა აქტივის გაყიდვა, თუ მას უკვე ის ასაკი და
მდგომარეობა ექნებოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი სასარგებლო
მომსახურების ვადის ბოლოს).
პრინციპში, ნარჩენი ღირებულება არის წმინდა ღირებულება (ანუ
გასვლიდან მიღებული შემოსულობა, შემცირებული გასვლასთან
დაკავშირებული მოსალოდნელი დანახარჯები), რომლის მიღებასაც
საწარმო მოელის სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს.
პრაქტიკაში აქტივის ნარჩენი ღირებულების განსაზღვრა უფრო ადვილია
იმ ფასის შეფასებით, რა ფასადაც შესაძლებელი იქნებოდა აქტივის დღეს
გაყიდვა, მას უკვე ის ასაკი და მდგომარეობა რომ ჰქონოდა, რომელიც

მოსალოდნელია მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს.
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მოსალოდნელია, რომ მრავალი აქტივის ნარჩენი ღირებულება მიჩნეულ
იქნეს ნულის ტოლად, თუ არ არსებობს ადვილად განსაზღვრადი
ობიექტური მტკიცებულება იმ ფასისა, რა ფასადაც შესაძლებელი
იქნებოდა აქტივის გაყიდვა, თუ მას უკვე ის ასაკი და მდგომარეობა
ექნებოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი სასარგებლო მომსახურების
ვადის ბოლოს.
მაგალითად, აქტივის ნარჩენი ღირებულებაა 17,000 ლარი, თუ არსებობს
ობიექტური მტკიცებულება, რომ დღეს აქტივი:
• შესაძლებელია გაიყიდოს 20,000 ლარად, აქტივს უკვე ის ასაკი და
მდგომარეობა რომ ჰქონოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი
სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს; და
• აქტივის გასვლის მოსალოდნელი დანახარჯებია 3,000 ლარი.
7.13 აქტივზე ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც აქტივი
იმყოფება იმ ადგილას და მოყვანილია ისეთ მდგომარეობაში, რაც
აუცილებელია აქტივის ექსპლუატაციისთვის ხელმძღვანელობის მიერ
დასახული მიზნების შესაბამისად. აქტივზე ცვეთის/ამორტიზაციის
დარიცხვა უნდა შეწყდეს, როდესაც აქტივის აღიარება შეწყდება ან
სრულად გაცვდება.

მაგალითი 17- როდის იწყება ცვეთის დარიცხვა საინვესტიციო ქონების
შემთხვევაში
01/01/20X1 A საწარმო საიჯარო შემოსავლის მისაღებად ბინას ყიდულობს
121,000 ლარად.
A საწარმო ბინას არემონტებს 20X1 წლის თებერვალსა და მარტში.
01/04/20X1 წელს ბინა მზადაა გასაქირავებლად.
01/05/20X1 წელს A საწარმო აფორმებს საიჯარო ხელშეკრულებას,
რომელიც 01/06/20X1 წელს იწყება.
A საწარმომ ბინაზე ცვეთის დარიცხვა უნდა დაიწყოს 01/04/20X1-დან,
როდესაც ბინა ისეთ მდგომარეობაში იყო მოყვანილი, რაც აუცილებელია
აქტივის ექსპლუატაციისთვის, ხელმძღვანელობის მიერ დასახული
მიზნების შესაბამისად (ანუ როდესაც ბინა საჭირო მდგომარეობაშია და
მზად არის
გასაქირავებლად).
მაგალითი 18- როდის უნდა დაიწყოს სპეციალიზებულ დანადგარზე
ცვეთის დარიცხვა
15/01/20X1 წელს A საწარმო დანადგარს ყიდულობს თავისი ახალი
საწარმოო ხაზისთვის.
15/02/20X1 წელს დანადგარი მიწოდებულია A საწარმოსთვის.

დანადგარის გამოყენებამდე საჭიროა სერტიფიცირებული ტექნიკოსის
მიერ
მისი მონტაჟი და ტესტირება. ტესტირება 01/04/20X1 წელს დასრულდა.
20X1 წლის ივლისში A საწარმო ახალ საწარმოო ხაზს უშვებს.
A საწარმომ დანადგარზე ცვეთის დარიცხვა უნდა დაიწყოს 01/04/20X1დან, როდესაც დანადგარი პირველად გახდა ხელმისაწვდომი
ექსპლუატაციისთვის, ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების
შესაბამისად (ანუ როდესაც დასრულდა მონტაჟი და აუცილებელი
ტესტირება).
7.14 მიწას ცვეთა არ ერიცხება, გარდა იმ იშვიათი გარემოებებისა, როდესაც
მისი მომსახურების პოტენციალი მცირდება შესაბამისი დანიშნულებით
გამოყენებისას. საწარმომ ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა დაარიცხოს ყველა
სხვა გრძელვადიან აქტივს.

ვინაიდან მიწის მომსახურების პოტენციალი, როგორც წესი არ
მცირდება გამოყენებისას, მიწას ცვეთას არ არიცხავენ. თუმცა,
როდესაც მიწის მომსახურების პოტენციალი მცირდება შესაბამისი და
ნიშნულებით გამოყენებისას, საჭიროა მასზე ცვეთის დარიცხვა. მიწის
ისეთი დანიშნულებით გამოყენება, რაც მოიხმარს მისი მომსახურების
პოტენციალს (და, ამგვარად, ცვეთა უნდა დაერიცხოს), მოიცავს შემდეგს:
როდესაც მიწის გამოფიტვა ხდება სამთო-მოპოვებითი საქმიანობის
შედეგად (მაგალითად, კარიერი ან საბადო) ან როდესაც ის გამოიყენება
ნაგავსაყრელად.
აღიარების შეწყვეტა
7.15

საწარმომ გრძელვადიანი აქტივის აღიარება უნდა შეწყვიტოს მისი
გასვლისას, ან როდესაც მოსალოდნელი აღარ არის მისი გამოყენებიდან
ან გასვლიდან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება.

7.16

გრძელვადიანი აქტივის აღიარების შეწყვეტიდან წარმოქმნილი
ნებისმიერი შემოსულობა ან ზარალი მაშინვე უნდა აღიარდეს შემოსავლის
ან ხარჯის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში.

მაგალითი 19- გრძელვადიანი აქტივის გასვლა
01/07/20X1 წელს A საწარმო 35,000 ლარის ღირებულების დანადგარს
ყიდულობს. ხელმძღვანელობამ განსაზღვრა, რომ წრფივი მეთოდი
საუკეთესოდ ასახავს დანადგარის მომსახურების პოტენციალის
მოხმარებას და განსაზღვრავს დანადგარის:
• ნარჩენ ღირებულებას - 3,000 ლარი; და
• სასარგებლო მომსახურების ვადას - 8 წელი.
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31/12/20X4 წელს დანადგარი 18,600 ლარად გაიყიდა B საწარმოზე.
შეთანხმების შესაბამისად A საწარმომ გასწია დანადგარის დემონტაჟისა
და მისი B საწარმოს ტერიტორიამდე ტრანსპორტირების მომსახურება,
რაც შეადგენს 1,200 ლარს.
შესაბამისად, 31/12/20X4 წელს A საწარმო წყვეტს დანადგარის აღიარებას
და აღიარებს გასვლიდან მიღებულ ზარალს 3,600 ლარის ოდენობით.
გაყიდვიდან მიღებული ზარალი შემდეგნაირად გამოითვლება:
თანხა (ლარი)
დანადგარი თვითღირებულებით (A)

35,000

20X1 წლის ცვეთა (½ წელი)

2,000(1)

20X2, 20X3 და 20X4 წლების ცვეთა (3 x 4,000 ლარი)

12,000

დაგროვილი ცვეთა (B)

14,000

საბალანსო ღირებულება გასვლის თარიღით (C) = A – B

21,000

გასაყიდი ფასი (D)

18,600

გაყიდვის დანახარჯები (E)

(1,200)

წმინდა გაყიდვის ფასი (F) = D – E

17,400

გასვლიდან მიღებული ზარალი (F – C)

(3,600)

შენიშვნა:
1) წლიური ცვეთა = ( 35,000 ლარი – 3,000 ლარი)/8 წელი = 4,000 ლარი წლიურად. 20X1 წელს
დაერიცხა მხოლოდ ექვსი თვის ცვეთა, რადგან აქტივი წლის დაწყებიდან ექვსი თვის
შემდეგ შეიძინეს.

A საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში საერთო მოგების შემდეგ, „სხვა ხარჯების“ მუხლში უნდა
ასახოს 3,600 ლარი ზარალი. 31/12/20X4 წელს A საწარმო შეასრულებს
შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს:
ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

(1) დანადგარის აღიარების შეწყვეტა:
გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი საშუალებები
– დაგროვილი ცვეთა – დანადგარი

14,000

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი საშუალებები
– დანადგარი – თვითღირებულება
გრძელვადიანი აქტივების გასვლა – დანადგარი

35,000
21,000

(2) გასვლიდან მიღებული შემოსულობის
აღიარება:
დებიტორული დავალიანება ან ფულადი სახსრები

18,600

გრძელვადიანი აქტივების გასვლა – დანადგარი

18,600

(3) დამატებითი გაყიდული საქონლის
თვითღირებულების აღიარება:
გრძელვადიანი აქტივების გასვლა – დანადგარი

1,200

კრედიტორული დავალიანება – დემონტაჟისა და
ტრანსპორტირების მომსახურება

1,200

ანგარიშის „გრძელვადიანი აქტივების გასვლა - დანადგარი“ საბოლოო
ნაშთია 3,600 ლარი სადებეტო, რაც წარმოადგენს ზარალს გასვლიდან.
შენიშვნა: შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში გრძელვადიანი აქტივების გასვლიდან მიღებული
შემოსავალი „ნეტო ამონაგების“ მუხლში არ აისახება. იგი აისახება
მუხლში - „სხვა შემოსავალი (გრძელვადიანი აქტივების გასვლიდან)“.
მაგალითი 20 - აღიარების შეწყვეტა, როდესაც მოსალოდნელი აღარ
არის მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება
31/12/20X4 წელს გაყიდვების ნაკლებობის გამო A საწარმომ მუყაოს
ყუთების ასაწყობი დანადგარი დროებით ამოიღო წარმოებიდან.
ვინაიდან A საწარმო მომავალში მოელის მუყაოს ყუთებზე მოთხოვნის
გაზრდას მას ეს დანადგარი არ გაუყიდია.
30/06/20X6 წელს A საწარმომ დაასკვნა, რომ მცირე შანსია, რომ ბაზარზე
მდგომარეობა იმდენად გაუმჯობესდეს, რომ მუყაოს ყუთების წარმოების
ხელახლა დაწყება მოგებიანი იყოს. შესაბამისად, გადაწყვიტა მუყაოს
ყუთების საწარმოებელი დანადგარის განადგურება, რადგან მისი
გაყიდვის პერსპექტივა არ არსებობდა.
15/07/20X6 წელს A საწარმოს ხელმძღვანელობამ დანადგარი ფიზიკურად
დატოვა სამრეწველო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე.
როდის უნდა შეწყვიტოს A საწარმომ დანადგარის აღიარება?
A საწარმომ დანადგარის აღიარება 30/06/20X6 წელს უნდა შეწყვიტოს,
რადგან ამ თარიღით აღარ არის მოსალოდნელი სამომავლო
ეკონომიკური სარგებლის მიღება მისი გამოყენებიდან ან გასვლიდან.
შენიშვნები:
• მიუხედავად იმისა, რომ დანადგარი არ გამოიყენებოდა, მისი
აღიარება არ შეწყდა 31/12/20X4 წელს და 31/12/20X5 წელს, რადგან ჯერ
კიდევ მოსალოდნელი იყო მომავალში ეკონომიკური სარგებლის
მიღება მისი გაყიდვიდან ან გასვლიდან. თუმცა, რადგან ხმარებიდან
დროებითი ამოღება გაუფასურების მაჩვენებელია, A საწარმო
მე-9 განყოფილების - არაფინანსური აქტივების გაუფასურება შესაბამისად დანადგარს გაუფასურებაზე შეაფასებდა როგორც
31/12/20X4 წელს, ისე 31/12/20X5 წელს.
• აღიარების შეწყვეტამდე, როდესაც არ გამოიყენებოდა (ანუ 01/01/20X5დან 30/06/20X6-მდე პერიოდში), დანადგარს ცვეთა დაერიცხებოდა
დროის გასვლის გამო მისი მომსახურების პოტენციალის შემცირების
შესაბამისად (რასაც გვიჩვენებს ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდის
არჩევა).
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ბიოლ ოგიურ ი აქტ ივ ები 
სასოფლ ო-სამეურნ ეო 
საქმიანობ აში

მოქმედების სფერო
8.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება საწარმოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვას. ნაყო
ფის მიღების მომენტის შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის აღ
რიცხვა განსაზღვრულია მე-6 განყოფილებაში - „მარაგები“.

წინამდებარე განყოფილება ეხება მხოლოდ იმ ბიოლოგიური აქტივების (იხ.
პუნქტი 8.2) აღიარებას და შეფასებას, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში გამოიყენება (იხ. პუნქტი 8.3).
სხვა სიტყვებით, მე-8 განყოფილება არ ეხება:
• ბიოლოგიურ აქტივებს, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისგან განსხვავებული დანიშნულებით გამოიყენება. (მაგალითად,
ბიოლოგიური აქტივები, რომლებზეც ვრცელდება მე-6 განყოფილება
- მარაგები და მე-7 განყოფილება - ძირითადი საშუალებები. იხილეთ
თვითსწავლების მასალები 7.1 პუნქტის შემდეგ)
• ფერმერულ მეურნეობაში გამოყენებულ არაბიოლოგიურ აქტივებს.
(მაგალითად, მე-7 განყოფილება - ძირითადი საშუალებები - ეხება
ფერმერისსასოფლო-სამეურნეო სავარგულებსა დ
 ა ტრაქტორებს).

მე-8 განყოფილება არ ვრცელდება, ასევე იმ ცხოველებსა და მცენარეებზე,
რომლებიც არ წარმოადგენენ საანგარიშგებო საწარმოს აქტივებს. მაგალი
თად, საწარმო, რომელიც ზღვაში თევზს იჭერს, ველურ ბუნებაში არსებულ
თევზს აქტივის სახით არ ასახავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში
მანამ, სანამ თევზი მის კონტროლს არ დაექვემდებარება. როგორც წესი, მე
თევზის მიერ მსგავსი კონტროლი ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც
თევზი მეთევზის სათევზაო ბადეში მოხვდება, რა მომენტშიც იგი აღირიცხე
ბა მე-6 განყოფილების - მარაგები - შესაბამისად.
თუ მეთევზეს აქვს ლიცენზია, რომელიც სხვების მიერ თევზის დაჭერას გა
მორიცხავს, მაშინ ამ ლიცენზიის შედეგად მეთევზის მიერ მიღებული უფლე
ბები არამატერიალური აქტივია და მე-7 განყოფილების - ძირითადი საშუა
ლებები - შესაბამისად აღირიცხება.

8.2

ბიოლოგიური აქტივი არის ცხოველი ან მცენარე.

წინამდებარე სტანდარტის მიზნებისთვის ფუნგი (მაგალითად, სოკო), მონერის
ბაქტერიები და პროტისტები (ერთუჯრედიანი ორგანიზმები) ბიოლოგიურ აქ
ტივებად მიიჩნევა, თუ მათი გამოყენება სასოფლო სამეურენო საქმიანობის
კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, მიუხედავად თანამედროვე მეცნიერებაში
მათი, როგორც ცოცხალი ორგანიზმების ცალკე ოჯახის სტატუსისა. ქვემოთ,
8.4 პუნქტში მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია ბიოლოგიური აქტივების მაგალი
თები.
სასოფლო-სამეურნეო სავარგული ბიოლოგიური აქტივი არ არის. ის აღი
რიცხება მე-7 განყოფილების - გრძელვადიანი აქტივები - შესაბამისად.

8.3

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არის საწარმოს საქმიანობა, რომელიც
მოიცავს ბიოლოგიური აქტივების ტრანსფორმაციას გაყიდვის მიზნით, ან
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ან დამატებითი ბიოლოგიური აქტივე
ბის მიღების მიზნით.

ბიოლოგიური ტრანსფორმაცია არის ზრდის, დეგენერაციის, წარმოებისა და
გამრავლების პროცესი, რაც იწვევს რაოდენობრივ ან ხარისხობრივ ცვლი
ლებებს, ან ორივეს ერთად, ცოცხალ მცენარეში ან ცხოველში.
როგორც წესი, ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის მართვა ხორციელება ბიო
ლოგიური ტრანსფორმაციისათვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესების,
ან სულ მცირე სტაბილიზაციის სახით.
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის მაგალითებია:
• მეცხოველეობა (ანუ ცხოველებისმოშენებაუფრო მეტი ცხოველისმისა
ღებადანმათგანპროდუქციისმისაღებად);
• მცენარეების დარგვა უფრო მეტი მცენარის მისაღებად ან მათგან პრო
დუქციის მისაღებად (მაგალითად ვენახი, ბაღი, ერთწლიანი კულტურე
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ბი,მეტყევეობა და მ ეყვავილეობა).
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ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ცხადი არ იყოს მონაწილეობს თუ არა
ბიოლოგიური აქტივი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. მსგავს შემ
თხვევებში საჭიროა მსჯელობის გამოყენება შესაფერისი ფაქტებისა და გა
რემოებების გათვალისწინებით.
მაგალითად, ისეთი ცოცხალი ორგანიზმების აქტიურად განვითარება, რო
გორიცაა, უჯრედები, ბაქტერიები და ვირუსები, შეიძლება წარმოადგენდეს
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ან არამატერიალურ აქტივს (ინტელექ
ტუალურ საკუთრებას). თუ ორგანიზმების განვითარება კვლევის მიზნების
თვის ხდება, მაშინ ეს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არ არის, რადგან
ამ ორგანიზმების განვითარება გაყიდვის მიზნით, სოფლის მეურნეობის
პროდუქციის ან დამატებითი ბიოლოგიური აქტივების მიღების მიზნით არ
ხდება. როდესაც ორგანიზმების განვითარება სასოფლო-სამეურნეო დანიშ
ნულებისთვის ხორციელდება, მაგალითად ბაქტერიული კულტურის შექმნა
ყველის ან იოგურტის მწარმოებლებზე გასაყიდად, მაშინ ეს საქმიანობა სა
სოფლო-სამეურნეო საქმიანობაა.

მაგალითი 1 - ზოოლოგიური ბაღი
A საწარმოს აქვს ზოოლოგიური ბაღი, სადაც ცხოველებს ზრდის გასაყიდად
და ფართო საზოგადოებას ცხოველების ნახვის მომსახურებას სთავაზობს.
A საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის რომელი განყოფილება უნდა გამოი
ყენოს თავისი ცოცხალი ცხოველების აღრიცხვისთვის?
გასაყიდად ცხოველების მოშენება გვიჩვენებს, რომ ამ ცხოველებზე ვრცელ
დება მე-8 განყოფილება - ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში. თუმცა, ფართო საზოგადოებისათვის ცხოველთა ნახვის მომ
სახურების გაწევა გვიჩვენებს, რომ ცხოველები წარმოადგენენ ძირითად
საშუალებებს და მე-7 განყოფილების - ძირითადი საშუალებები - მოქმედე
ბის სფეროშია.
თუ ცხოველთა მოშენების ოპერაციის მონაწილე ცხოველები ფიზიკურად
განცალკევებულნი არიან ცხოველთა ნახვის მომსახურებისთვის გამოყენე
ბული ცხოველებისგან, მაშინ:
• მე-8 განყოფილება გამოყენებული უნდა იქნეს მოშენების ოპერაციის
ცხოველებისათვის; და
• მ ე-7 განყოფილება გამოყენებული უნდა იქნეს ნახვის მომსახურების
თვისგამოყენებული ც ხოველებისთვის.
თუმცა, ცხოველები, რომლებიც გამოიყენება როგორც მოშენების, ისე ნახ
ვის მომსახურების საქმიანობაში, უნდა აღირიცხოს მე-7 ან მე-8 განყოფი
ლების შესაბამისად. იმის განსაზღვრისთვის, თუ რომელი განყოფილება
ვრცელდება, საჭიროა მსჯელობა:
• თუ მოშენებისოპერაციაუმნიშვნელოა (ანუ მხოლოდუმნიშვნელო ფუ

ლადნაკადებს წარმოქმნის), მაშინA საწარმომმე-7 განყოფილებაუნდა
გამოიყენოსთავისი ცხოველებისაღრიცხვისათვის;
• თუ ნახვის მომსახურება უმნიშვნელოა (ანუ მხოლოდ უმნიშვნელო ფუ
ლად ნაკადებს წარმოქმნის), მაშინ A საწარმომ მე-8 განყოფილება უნდა
გამოიყენოს თავისი ცხოველების აღრიცხვისათვის;
• თუ ფულადი ნაკადები ორივე საქმიანობიდან (ანუ მოშენებიდან და ნახ
ვის მომსახურებიდან) ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანია, მაშინ A სა
წარმომ უნდა განსაზღვროს (არჩევანის გაკეთების ნაცვლად), რომელი
განყოფილება მიესადაგება მისი ცხოველების აღრიცხვას. თავისი სააღ
რიცხვო პოლიტიკით თანმიმდევრულად უნდა განხორციელდეს მის სა
სოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში არსებული ყველა ბიოლოგიური აქ
ტივის კლასიფიკაცია.

8.4 სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის საწარმოს ბიოლოგიური აქტივები
დან მიღებული პროდუქცია.

ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია
(მაგალითად, რძე, ჩაის ფოთლები და მოჭრილი ხეები) მიღების მომენტი
დან კლასიფიცირდება და აღირიცხება როგორც მარაგები (იხ. მე-6 განყო
ფილება - მარაგები).
თუმცა, პროდუქციის ბიოლოგიური აქტივიდან განცალკევებამდე (ანუ პრო
დუქციის მიღებამდე) იგი აღირიცხება, როგორც იმ ბიოლოგიური აქტივის
ნაწილი, რომლისგანაც წარმოიშობა. შესაბამისად, თუ სასოფლო-სამეურ
ნეო საქმიანობაა, მაშინ ბიოლოგიური აქტივი (მის პროდუქციასთან ერ
თად) მე-8 განყოფილების შესაბამისად აღირიცხება.
მაგალითი 2- სოფლის მეურნეობის პროდუქცია - ვენახი
A საწარმო თავის ვენახში მოკრეფილი ყურძნისგან ღვინოს აწარმოებს.
ვაზის ლერწი და ვაზზე მიმაგრებული ყურძენი ბიოლოგიური აქტივებია სა
სოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში (მე-8 განყოფილება - ბიოლოგიური აქ
ტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში).
როდესაც საწარმო ყურძნის მოსავალს მიიღებს, მისი ბიოლოგიური ტრან
სფორმაცია წყდება და ყურძნის აღებული მოსავალი ხდება სოფლის მეურ
ნეობის პროდუქცია, რომელზეც მე-6 განყოფილება - მარაგები - ვრცელ
დება. ყურძნის წვენიც, რომლის ღვინოდ გარდაქმნას დიდი ხანი სჭირდება,
ასევე მარაგებს წარმოადგენს (მე-6 განყოფილება-მარაგები).

ბიოლოგიური აქტივები

სოფლის მეურნეობის
პროდუქცია

პროდუქტები

ღორები

დაკლული ღორი

ღორის ხორცის ნაჭრები
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სახორცე მესაქონლეობა

დაკლული საქონელი

ძროხის ხორცის ნაჭრები,
ტყავი

მერძეული მესაქონლეობა

რძე
დაკლული საქონელი

იოგურტი, ყველი, კარაქი,
ხორცი, ტყავი

ცხვარი

რძე
მატყლი
დაკლული ცხვარი

ყველი, ნართი
ცხვრის ან ბატკნის ხორცის
ნაჭრები

აბრეშუმის ჭია

აბრეშუმი

ნართი

ფუტკარი

ფიჭა

თაფლი, ცვილი

ხეები ხე-ტყის
პლანტაციაში

მოჭრილი ხეები

ხე-ტყის მასალა, ხის ნაჭრები

ჩაის ბუჩქი

მოკრეფილი ფოთოლი

ჩაი

ვაზი

მოკრეფილი ყურძენი

ყურძნის წვენი, ღვინო

ხეხილი

მოკრეფილი ხილი

გადამუშავებული ხილი, ხილის
წვენი
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ზემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია ბიოლოგიური აქტივების, სოფლის
მეურნეობის პროდუქციისა და მოსავლის აღების შემდეგ დამუშავების შე
დეგად მიღებული პროდუქტების მაგალითები.

აღიარება
8.5

საწარმომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლო
გიური აქტივი უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც:
(ა) საწარმო აკონტროლებს მოცემულ ბიოლოგიურ აქტივს;
(ბ) შესაძლებელია ბიოლოგიური აქტივის თვითღირებულების საიმე
დოდ შეფასება; და
(გ) მოსალოდნელია ბიოლოგიურ აქტივთან დაკავშირებული მომავალი
ეკონომიკური სარგებლის საწარმოში შემოსვლა.

აღიარების კრიტერიუმებით განისაზღვრება ბიოლოგიური აქტივი სასოფ
ლო-სამეურნეო საქმიანობაში პირველად როდის აისახება ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებაში.
ბიოლოგიური აქტივის აღიარების ძირითადი კრიტერიუმია მასზე კონტრო
ლი. აუცილებელია ასევე მისი ღირებულების საიმედოდ შეფასება და მოსა
ლოდნელი უნდა იყოს მისგან ეკონომიკური სარგებლის მიღება. დასაბუთე
ბული რწმუნების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების მომზადების აუცი
ლებელი ნაწილია და არ ამცირებს მის საიმედოობას.
და ბოლოს, ცოცხალ მცენარეებსა და ცხოველებზე დანახარჯების აქტივის
სახით აღიარებისთვის მოსალოდნელი უნდა იყოს, რომ ეს დანახარჯები
გამოიწვევს საწარმოში ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლას მომავალ
საანგარიშგებო პერიოდებში.

მაგალითი 3- თავდაპირველი აღიარება
31/12/20X1 წელს A საწარმო ხელშეკრულებას აფორმებს B საწარმოსთან ფიქ
სირებულ ფასად ხარის ყიდვაზე.
A საწარმო ხარს ყიდულობს, რათა გააუმჯობესოს თავისი ნახირის გენეტიკუ
რი მრავლფეროვნება ისეთი ხარის მეშვეობით, რომელსაც ხორცის მაღალი
გამოსავლიანობის გენები აქვს.
31/01/20X2 წელს B საწარმო ხარს აწვდის A საწარმოს.
15/02/20X2 A საწარმო მიღებული ხარისთვის თანხას უხდის B საწარმო-ს.
A საწარმომ პირველად როდის უნდა აღიაროს ხარი თავის ბიოლოგიურ აქ
ტივად?
A საწარმომ ხარი თავის ბიოლოგიურ აქტივად უნდა აღიაროს მიწოდების
თარიღით, 31/01/20X2-ს, ვინაიდან ეს არის მომენტი, როდესაც იგი პირველად
აკონტროლებს ხარს. ხარის ღირებულება 31/12/20X1-ის თარიღისთვის უკვე
ცნობილია და ხარის შეძენის ეკონომიკური დასაბუთება (გაზრდილი ფულადი
ნაკადის შემოსვლა ხარის შთამომავლობის ხორცის უფრო მაღალი გამოსავ
ლიანობის გამო) აკმაყოფილებს მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელთან
დაკავშირებულ აღიარების კრიტერიუმს.

8.6

ნაყოფის მიღების მომენტში საწარმომ სოფლის მეურნეობის პროდუქ
ცია მაშინვე უნდა აღიაროს იმ ბიოლოგიური აქტივისგან განცალკევებით,
რომლისგანაც იგი წარმოიქმნა (იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“).

ნაყოფის მიღების მომენტია, როდესაც:
• სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მიიღება ბიოლოგიური აქტივიდან,
რომლისგანაციგი წარმოიშვა;ან
• ბიოლოგიური აქტივის სიცოცხლის პროცესი შეწყდა (მაგალითად,
ცხოველისდაკვლისას).
ნაყოფის მიღების მომენტში სოფლის მეურნეობის პროდუქცია აღიარდება
მარაგების სახით. მაგალითად, ყურძენი მოკრეფის შემდეგ მარაგების სახით
აღირიცხება (იხ. მე-6 განყოფილება), ვინაიდან იგი აღარ წარმოადგენს ბიო
ლოგიურ აქტივს.
შენიშვნა: ვაზისგან ახალი ვაზის მისაღებად აღებული ლერწი საწარმოს ვე
ნახისთვის დამატებითი ბიოლოგიური აქტივია, რომელიც აღირიცხება მე-8
განყოფილების შესაბამისად. იგი სოფლის მეურნეობის პროდუქციას წარ
მოადგენს და მარაგების სახით არ უნდა აღირიცხოს მე-6 განყოფილების
შესაბამისად.
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სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული
ბიოლოგიური აქტივის შეფასება
8.7
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საწარმომ
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში
გამოყენებული
ბიოლოგიური აქტივი უნდა შეაფასოს თვითღირებულების მოდელის
მეშვეობით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც საწარმო დაადგენს, რომ
თვითღირებულების მოდელის გამოყენების დანახარჯი აღემატება
გასაყიდი ფასის მოდელის გამოყენების დანახარჯს. ასეთ ვითარებაში,
მან გასაყიდი ფასის მოდელი უნდა გამოიყენოს. აღნიშნული დანახარჯის
გაანგარიშება ხდება ცალ-ცალკე თითოეული ჯგუფის ბიოლოგიური
აქტივებისთვის.

წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, სასოფლო
სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების
შეფასება ხორციელდება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით (იხ.
ფუნქტი 8.8). თუმცა, თუ საწარმო ჩათვლის, რომ კონკრეტული ჯგუფის
ბიოლოგიური აქტივების მიმართ გასაყიდი ფასის მოდელის გამოყენება
ნაკლებ დანახარჯთან არის დაკავშირებული (საჭირო რესურებსი, დროის
და ძალისხმევის თვალსაზრისით), ასეთ შემთხვევაში, მან გასაყიდი ფასის
მოდელი უნდა გამოიყენოს (იხ. ქუნქტები 8.11 და 8.12).
ხელმძღვანელობას შეუძლია ბიოლოგიური აქტივის შეფასების მოდელის
გამოყენების დანახაჯი ინტუიციურად შეაფასოს (ანუ რაოდენობრივი
შეფასება საჭირო არ არის) და შეფასების პროცესში გაითვალისწინოს
თავისი გამოცდილება და შესაძლებლობები. შესაბამისად, აუცილებელი არ
არის, რომ ორმა მეზობელმა ფერმერმა, რომელთაც თითქმის იდენტური
ბიოლოგიური აქტივები აქვთ, ერთი და იგივე გადაწყვეტილება მიიღოს
(ანუ ერთმა ფერმერმა შეიძლება განსაზღვროს, რომ თვითღირებულების
მოდელი უნდა გამოიყენოს, თუმცა მისმა მეზობელმა შეიძლება გასაყიდი
ფასის მოდელის გამოყენება გადაწყიტოს).
აუცილებელი არ არის, რომ საწარმომ ერთი და იგივე მოდელი გამოიყენოს
ყველა ბიოლოგიური აქტივისათვის. მაგალითად, საწარმომ, რომელიც
მეღორეობას და ყურძნის წარმოებას ეწევა, შეიძლება ანალიზის
საფუძველზე:
•

ცოცხალი ღორები გასაყიდი ფასის მოდელით აღრიცხოს და

•

ვენახი კი - თვითღირებულების მოდელით.

ცვეთა ერიცხება მხოლოდ თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით
შეფასებულ ბიოლოგიურ აქტივებს. შესაბამისად, საწარმო გასაყიდი ფასის
მოდელის გამოყენების შემთხვევაში ცვეთის აღრიცხვისთვის საჭირო
დანახარჯებს თავიდან ირიდებს.
წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, გასაყიდი ფასის
მოდელის გამოყენებისას საწარმოს ხელმძღვანელობამ საანგარიშგებო
თარიღით საიმედოდ უნდა შეაფასოს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში
გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდი ფასი, რომელსაც გაყიდვის
დანახაჯები აკლდება (იხ. პუნტქი 8.11).
საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ გასაყიდი ფასის მოდელის გამოყენება,
როგორც წესი, უფრო შესაბამისია საქმიანობის მართვისა და ფინანსებზე

ხელმისაწვდომობის მიზნებისთვის, რადგან გასაყიდი ფასის მოდელი
უფრო დროულ შეფასებას ამჟღავნებს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში
გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის შესახებ, ვიდრე თვითღირებულების
მოდელი, რომლის გამოყენებითაც მიღებული ინფორმაცია, დროის
გასვლასთან ერთად, სულ უფრო შეუსაბამო ხდება.
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თვითღირებულების მოდელი
8.8

საწარმომ ბიოლოგიური აქტივი თავდაპირველი აღიარებისას თვითღი
რებულებით უნდა შეაფასოს, ხოლო ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო
თარიღისთვის – თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი
ცვეთა/ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი, მე-9 განყო
ფილების - „არაფინანსური აქტივების გაუფასურება“ - შესაბამისად.

თავდაპირველი აღიარებისას ბიოლოგიური აქტივის თვითღირებულება
მოიცავს მის შეძენასთან დაკავშირებულ პირდაპირ დანახარჯებს, მათ შორის
- შესყიდვის ფასსა და შეძენასთან დაკავშირებულ გარიგების დანახარჯებს.
შემოდგომი დანახარჯები
ბიოლოგიური აქტივის თავდაპირველი აღიარების შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯების მაგალითებია:
გამოკვების, ვეტერინალური მომსახურების, დარგვის, გამარგვლის,
მორწყვის, სასუქის შეტანის, მოსავლის აღებისა და სასაკლაოს დანახარჯები
და სხვ.
თვითღირებულების მოდელის გამოყენების შემთხვევაში წინამდებარე
სტანდარტით ცალსახად განსაზღვრული არ არის თავდაპირველი აღიარების
შემდეგ ბიოლოგიურ აქტივებზე გაწეული დანახარჯების აღრიცხვა
ამიტომ, 4.4 და 4.5 პუნქტების შესაბამისად, ხელმძღვანელობამ უნდა
იმსჯელოს, თვითონ შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო
პოლიტიკა, რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია:
(ა) სამართლიანად ასახავს ეკონომიკურ მოვლენებს;
(ბ) გამოხატავს ეკონომიკური მოვლენის შინაარსსა და არა მხოლოდ
სამართლებრივ ფორმას და
(გ) წინდახედულია.
სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებისას ხელმძღვანელობამ უნდა
გამოიყენოს აქტივების, ვალდებულების, შემოსავლებისა და ხარჯების
აღიარების კრიტერიუმები და შეფასების პრინციპები, როგორც ეს
განსაზღვრულია მე-2 განყოფილებაში - დაშვებები და ძირითადი
პრინციპები.
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდგომი
დანახარჯების აღრიცხვისთვის გამოყენებული მიდგომა, სავარაუდოდ,
ძირითადად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რომელ ფაქტორებს მიანიჭებს
ხელმძღვანელობა უფრო მეტ მნიშვნელობას, რადგან:
• ეკონომიკური მოვლენის
ხელმძღვანელობას ისეთი

სამართლიანად წარდგენა უბიძგებს
სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოიყენოს,

რომელიც შემდგომ დანახარჯებს დაამატებს შესაბამისი ბიოლოგიური
აქტივების საბალანსო ღირებულებას (რასაც ზოგჯერ ბიოლოგიურ
აქტივებში „კაპიტალიზებას“ უწოდებენ); ხოლო

122

• წინდახედულების პრინციპზე უფრო მეტი მნიშვნელობის მინიჭება
შედეგად ისეთი პოლიტიკის შემუშავებას გამოიწვევს, რომელიც შემდგომ
დანახარჯებს იმ პერიოდის ხარჯებად აღიარებს, როდესაც მათი გაწევა
მოხდა.
შესაბამისად, ხელმძღვანელობას შეუძლია აირჩიოს ისეთი პოლიტიკა,
რომლის მიხედვითაც მიიღებს გადაწყვეტილებას:
• მოახდინოს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული
შემდგომი დანახარჯების კაპიტალიზება, ან
• აღიაროს პერიოდის ხარჯად.
უფრო მეტიც, ხელმძღვანელობამ შეიძლება განსაზღვროს ეკონომიკური
მოვლენით განპირობებული სააღრიცხვო პოლიტიკა ბიოლოგიური აქტივის
თავდაპირველი აღიარების შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან
დაკავშირებული დანახარჯებისათვის ისე, რომ შემდგომი დანახარჯები
აღიაროს, მაგალითად:
• აქტივის სახით (კაპიტალიზება) მანამ, სანამ ბიოლოგიური აქტივიდან
პირველ პროდუქციას (შთამომავლობას) მიიღებს საწარმო და
• პერიოდის ხარჯად, ბიოლოგიური აქტივიდან პირველი პროდუქციის
(შთამომავლობის) მიღების შემდეგ.
ამასთან, დანახარჯები, რომელიც დაკავშირებული არ არის აქტივის
ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის აქტიურ მართვასთან (მაგალითად,
გაყიდვის დანახარჯები), არ უნდა კაპიტალიზდეს ბიოლოგიურ აქტივებში
(ანუ მსგავსი დანახარჯები იმ პერიოდის ხარჯებში უნდა იქნეს აღიარებული,
როდესაც მოხდა მათი გაწევა).
ცვეთა
ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათის
ასახვისთვის საჭიროა მასზე ცვეთის დარიცხვა (იხ. პუნქტი 8.9).
გაუფასურება
როდესაც არსებობს ბიოლოგიური აქტივის გაუფასურების ნიშნები (იხ. პუქნტი
9.3), ხდება აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება (იხ. პუნქტი 9.2)
და მისი შედარება ბიოლოგიური აქტივის საბალანსო ღირებულებასთან
(იხ. პუქნტი 9.4). იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშგებო თარიღისთვის
ბიოლოგიური აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია საბალანსო
ღირებულებაზე, მაშინ ბიოლოგიური აქტივის საბალანსო ღირებულება
მცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, რათა აქტივი არ შეფასდეს
უფორ მეტი თანხით, ვიდრე საწარმო მოელის ამ აქტივის გაყიდვიდან ან
გამოყენებიდან (იხ. პუნქტი 9.4).
მაგალითი 4- შემდგომი დანახარჯი
20X1 წელს A საწარმომ აღიარა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის

ბიოლოგიური აქტივი, ატმის ახალი ბაღი, რომელიც თავდაპირველად
შეფასდა თვითღირებულებით, 20,000 ლარით, რაც საწარმომ გასწია ატმის
ხეების შესაძენად და დასარგავად.
ატმის ხეებისგან პირველი მოსავალი 20X4 წელს მიიღეს და მოსავლიანობა
სწრაფად იზრდებოდა 20X5 და 20X6 წლებში, სანამ ერთ დონეზე არ გაჩერდა
20X7-20Y2 წლებში და სწრაფადვე შემცირება არ დაიწყო 20Y3, 20Y4 და 20Y5
წლებში.
ყოველ წელს (20X2 წლიდან 20Y5 წლამდე) A საწარმო ატმის ხეებისთვის
სასუქზე 1,500 ლარს ხარჯავდა, ხოლო მათი დაავადებებისგან დასაცავად კი
500 ლარს.
ყოველ წელს (20X5 წლიდან 20Y4 წლამდე) A საწარმო ატმის ხეების
გასხვლაზე 1,000 ლარს ხარჯავდა, ხოლო ბაღის გამარგვლაზე კი 50 ლარს.
ყოველ წელს (20X4 წლიდან 20Y5 წლამდე) A საწარმო ატმის მოსავლის
ასაღებად 500 ლარს ხარჯავდა, ხოლო ატმის მოსავლის გასაყიდად კი 900
ლარს.
20Y5 წელს, მოსავლის აღების შემდეგ, A საწარმო 20Y6 წელს კაფავს ატმის
ხეებს მათი ახალი ხეებით ჩასანაცვლებლად.
რომელი დანახარჯი უნდა აღიაროს A საწარმომ ბიოლოგიურ აქტივად
(მოახდინოს კაპიტალიზება) და რომელი დანახარჯი პერიოდის ხარჯად
მათი გაწევისთანავე?
A სცენარი: A საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა ბიოლოგიური აქტივების
თავდაპირველი აღიარების შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე
შემდგომი იმ დანახარჯების კაპიტალიზება, რომელიც აუმჯობესებს
ბიოლოგიური აქტივის მოსალოდნელ სარგებელს.
A საწარმომ შემდეგი დანახარჯები უნდა აღიაროს, როგორც ბაღის (ატმის
ხეების) გაშენება ბიოლოგიურ აქტივად, რადგან (i) იგი აკონტროლებს
ბაღს; (ii) მას შეუძლია თითოეული დანახარჯის საიმედოდ შეფასება; და
(iii) მოსალოდნელია, რომ თითოეული დანახარჯი ანაზღაურებდება იმ
გაუმჯობესების ეფექტის გამო, რომელიც მას გათვლილი აქვს ხეხილის
სამომავლო მოსავლიანობაზე:
• 20,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X1 წელს) ბაღის დარგვაზე.
• 2,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X2 წლიდან 20Y5 წლამდე ყოველ წელს)
ატმის ხეებისთვის ნიადაგის განოყიერებასა (1,500 ლარი) და ხეხილის
დაცვაზე (500 ლარი).
• 500 ლარი დანახარჯი (გაწეულ იქნა 20X4 წლიდან 20Y5 წლამდე ყოველ
წელს) ატმის მოსავლის აღებაზე.
• 1,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X5 წლიდან 20Y4 წლამდე ყოველ წელს)
ატმის ხეების გასხვლაზე.
A საწარმომ შემდეგი დანახარჯები უნდა აღიაროს პერიოდის ხარჯებად
მათი გაწევისას, რადგან ეს დანახარჯები არ აუმჯობესებს ბიოლოგიური
აქტივიდან (ატმის ბაღი) მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს:
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• 900 ლარის დანახარჯი (გაწეულ იქნა 20X4 წლიდან 20Y15 წლამდე ყოველ
წელს) ატმის აღებული მოსავლის გაყიდვაზე.
• 20Y5 წელს, მოსავლის აღების შემდეგ, A საწარმო კაფავს ატმის ხეებს
მათი 20Y6 წელს ახალი ხეებით ჩასანაცვლებლად.
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მართალია, ყოველწლიურად ბაღის გამარგვლაზე გაწეული 50 ლარის
დანახარჯი (20X5 წლიდან 20Y4 წლამდე) აკმაყოფილებს მზარდი ატმის
ხეებში მისი კაპიტალიზების კრიტერიუმებს, მაგრამ, რადგან არაარსებითია,
A საწარმომ არჩია მისი იმ წლის ხარჯად ასახვა, როდესაც იგი გაწია.
B სცენარი: A საწარმოს საააღრიცხვო პოლიტიკაა სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაზე გაწეული შემდგომი დანახარჯების ასახვა პერიოდის ხარჯების
სახით.
A საწარმომ თავდაპირველი დანახარჯები უნდა აღიაროს, როგორც ბაღის
(ატმის ხეების) გაშენება ბიოლოგიურ აქტივად, რადგან: (i) იგი აკონტროლებს
ბაღს; (ii) მას შეუძლია თითოეული დანახარჯის საიმედოდ შეფასება; და
(iii) მოსალოდნელია, რომ თითოეული დანახარჯი ანაზღაურებდება იმ
გაუმჯობესების ეფექტის გამო, რომელიც მას აქვს ხეხილის სამომავლო
მოსავლიანობაზე:
• 20,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X1 წელს) ხეხილის დარგვაზე.
A საწარმომ შემდეგი დანახარჯები უნდა აღიაროს პერიოდის ხარჯად
მათი გაწევისას:
• 2,000 ლარი (გაწეულია 20X2 წლიდან 20Y5 წლამდე ყოველ წელს) ატმის
ხეებისთვის ნიადაგის განოყიერებასა (1,500 ლარი) და ხეხილის დაცვაზე
(500 ლარი);
• 500 ლარის დანახარჯი (გაწეულ იქნა 20X4 წლიდან 20Y5 წლამდე ყოველ
წელს) ატმის მოსავლის აღებაზე;
• 900 ლარის დანახარჯი (გაწეულ იქნა 20X4 წლიდან 20Y5 წლამდე ყოველ
წელს) ატმის მოსავლის გაყიდვაზე;
• 1,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X5 წლიდან 20Y4 წლამდე ყოველ წელს)
ატმის ხეების გასხვლაზე;
• 50 ლარი (გაწეულია 20X5 წლიდან 20Y4 წლამდე ყოველ წელს) ბაღის
გამარგვლაზე;
• 20Y5 წელს, მოსავლის აღების შემდეგ, A საწარმო კაფავს ატმის ხეებს
20Y6 წელს მათი ახალი ხეებით ჩასანაცვლებლად.
C სცენარი: A საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა მრავალწლიანი
ნაყოფის მომცემი ბიოლოგიური აქტივების თავდაპირველი აღიარების
შემდგომი კაპიტალიზება იმ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე გაწეული
დანახარჯებისა, რომლებიც გაწეული იყო პირველად ხილის მოსავლის
მიღებამდე პერიოდში და რაც აუმჯობესებს ბიოლოგიური აქტივის
მოსალოდნელ სარგებელს.
A საწარმომ შემდეგი დანახარჯები უნდა აღიაროს, როგორც ბაღის (ატმის
ხეების) გაშენება ბიოლოგიურ აქტივად, რადგან: (i) იგი აკონტროლებს

ბაღს; (ii) მას შეუძლია თითოეული დანახარჯის საიმედოდ შეფასება;
და (iii) მოსალოდნელია, რომ თითოეული დანახარჯი ანაზღაურდება იმ
გაუმჯობესების ეფექტის გამო, რომელიც მას დაგეგმილი აქვს ხეხილის
მოსავლის მომავალში მისაღებად:
• 20,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X1 წელს) ხეხილის დარგვაზე.
• 2,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X2 წლიდან 20X4 წლამდე ყოველ წელს)
ატმის ხეებისთვის ნიადაგის განოყიერებასა (1,500 ლარი) და ხეხილის
დაცვაზე (500 ლარი).
A საწარმომ შემდეგი დანახარჯები უნდა აღიაროს პერიოდის ხარჯებად მათი
გაწევისას, რადგან ეს დანახარჯები არ აუმჯობესებს ბაღის ბიოლოგიური
აქტივიდან (ანუ ატმის ხეები) მოსალოდნელ მომავალ ეკონომიკურ
სარგებელს:
• 500 ლარის დანახარჯი (გაწეულ იქნა 20X4 წლიდან 20Y5 წლამდე ყოველ
წელს) ატმის მოსავლის აღებაზე.
• 1,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X5 წლიდან 20Y4 წლამდე ყოველ წელს)
ატმის ხეების გასხვლაზე.
• 2,000 ლარი (გაწეულ იქნა 20X4 წლიდან 20Y5 წლამდე ყოველ წელს)
ატმის ხეებისთვის ნიადაგის განოყიერებასა (1,500 ლარი) და ხეხილის
დაცვაზე (500 ლარი).
• 900 ლარის დანახარჯი (გაწეულ იქნა 20X4 წლიდან 20Y15 წლამდე ყოველ
წელს) ატმის აღებული მოსავლის გაყიდვაზე.
• 50 ლარი (გაწეულ იქნა 20X5 წლიდან 20Y4 წლამდე ყოველ წელს) ბაღის
გამარგვლაზე.
• 20Y5 წელს, მოსავლის აღების შემდეგ, A საწარმო კაფავს ატმის ხეებს
20Y6 წელს მათი ახალი ხეებით ჩასანაცვლებლად.

ცვეთა/ამორტიზაცია
8.9

(ა)

დარიცხული ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა ასახავდეს საწარმოს მიერ
ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების
ხასიათს. ცვეთის/ამორტიზაციის გაანგარიშება საჭიროებს მსჯელობასა და
სააღრიცხვო შეფასებებს, მათ შორის:
ცვეთის იმ მეთოდის განსაზღვრას, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს
ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს;

ცვეთის დარიცხვის პრინციპი და მითითებები გრძელვადიანი აქტივების
კონტექსტში მოცემულია მე-7 განყოფილების - გრძელვადიანი აქტივები თვითსწავლებლის მასალებში. კერძოდ, 7.12(ა) პუნქტის ქვემოთ მოცემული
მასალა ეხება ცვეთის დარიცხვის მეთოდის განსაზღვრას.
საჭიროა მსჯელობის გამოყენება ცვეთის დარიცხვის ისეთი მეთოდის
განსაზღვრისთვის, რომელიც საუკეთესოდ ასახავს სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების პოტენციალის
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მოხმარებას. აღნიშნული მსჯელობისას პირველ რიგში აუცილებელია
განისაზღვროს, თუ რა არის ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების
პოტენციალი. ფერმერები კარგად არიან ამისთვის მომზადებული, რადგან
მათ უკეთესად ესმით თავიანთი ბიოლოგიური აქტივების მომსახურების
პოტენციალი, ვინაიდან ამას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს ფულადი
ნაკადებისა და მოგებისათვის. მაგალითად:
• ფერმერმა, რომელსაც ხეხილის ბაღი აქვს, იცის, რომ ხეხილის მოვლით
მოსალოდნელია ხილის მოსავლის მიღება. მან ასევე კარგად იცის,
რომ მოსავლიანობა იზრდება ხეხილის ზრდის დასრულებამდე, შემდეგ
სტაბილურდება, შემდეგ კი კლებას იწყებს ხეების დეგენერაციის გამო.
მან იცის აგრეთვე, როდის დადგება ოპტიმალური მომენტი ხეების
ჩასანაცვლებლად;
• ფერმერს, რომელიც სახორცე ჯიშის მესაქონლეობას მისდევს, შეუძლია
შეაფასოს რამდენი ხბოს მიღებაა მოსალოდნელი ძროხისგან მისი
სიცოცხლის ხანგრძლივობის განმვლობაში. მან იცის ასევე, როდის უნდა
წაიყვანოს ძროხა სასაკლაოზე;
• ფერმერს, რომელიც მერძეული მიმართულების მესაქონლეობას ეწევა,
შეუძლია შეაფასოს ოპტიმალური სასარგებლო მომსახურების პერიოდში
ძროხისგან მისაღები რძის მოცულობა და ხბოების რაოდენობა;
• მეცხვარეს შეუძლია შეაფასოს ოპტიმალური სასარგებლო მომსახურების
პერიოდში ცხვრისგან მისაღები მატყლის მოცულობა და ბატკნების
რაოდენობა.
ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების პოტენციალის განსაზღვრის შემდეგ
შედარებით ადვილია ცვეთის დარიცხვის მეთოდის განსაზღვრა (ანუ
მეთოდის, რომელიც საუკეთესოდ ასახავს საწარმოს მიერ ბიოლოგიური
აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს). ვინაიდან
მსგავსი ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების პოტენციალის სხვადასხვა
გზით მოხმარებაა შესაძლებელი, ამიტომ ორმა საწარმომ, რომელთაც
მსგავსი ბიოლოგიური აქტივები აქვთ, შეიძლება ცვეთის დარიცხვის
სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენონ.
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ბიოლოგიური აქტივების შემთხვევაში
სხვადასხვა განუსაზღვრელობების არსებობის გამო მრავალმა საწარმომ
შეიძლება ცვეთის წრფივი მეთოდი აირჩიოს. მოხმარებისთვის განკუთვნილ
მცენარეებსა და ცხოველებს, რომლებიც ნაყოფს იძლევიან სიკვდილამდე
ერთჯერადად, ცვეთა არ უნდა დაერიცხოს, რადგან მათი აღიარება შეწყდება
აღნიშნული ნაყოფის მიღების შემდეგ (იხ. პუნქტი 8.13).

მაგალითი 5- წარმოებული პროდუქციის რაოდენობაზე დამყარებული
ცვეთის დარიცხვის მეთოდი
A საწარმომ 1 ჰექტარი ფართობზე 01/02/20X0 თარიღისთვის გააშენა ჟოლოს
ბაღი :
• პირველი მოსავალის მიღება ხდება ორი წლის ასაკის მცენარისგან;

• ჟოლოს ბაღის გაკაფვა ხდება 10 წლის შემდეგ, მათი ახალი ნერგებით
ჩასანაცვლებლად (ანუ მოსავლის მიღება ხდება 8 წლის განმავლობაში)
და
• საწარმომ შეაფასა, რომ მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობის
განმავლობაში 1 ჰა ფართობზე, საშუალოდ, შემდეგი მოსავლიანობა
არის მოსალოდნელი:

წელი

მოსალოდნელი პროდუქცია: კგ (საშუალო)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
სულ

5,000
6,000
7,000
7,000
7,000
6,000
4,000
3,000
45,000

A საწარმო განსაზღვრავს მოსალოდენლ მოსავლიანობას, როგორც ჟოლოს
ბაღის მომსახურების პოტენციალს. ვინაიდან, ის მოელის მოსავლიანობის
გაზრდას ბაღის ასაკის ზრდის პროპორციულად, შემდეგ მოსავლიანობის
დასტაბილურებას, ბაღის ასაკში შესვლისას კი მოსავლის შემცირებას,
ხელმძღვანელობამ უნდა შეარჩიოს ცვეთის დარიცხვის ის მეთოდი,
რომელიც მომსახურების პოტენციალის აღნიშნულ ხასიათს უკეთესად
ასახავს. A საწარმო მიიჩნევს, რომ მოსალოდენლი მოსავლიანობის
რაოდენობაზე დამყარებული ცვეთის დარიცხვის მეთოდი ყველაზე კარგად
ასახავს ჟოლოს ბაღის მომსახურების პოტენციალის გამოყენებას, ჟოლოს
ბაღის სასიცოცხლო ვადის განმავლობაში მოსალოდნელი მოსავლიანობის
საფუძველზე.
A საწარმო ადგენს ასევე, რომ ბაღს აქვს ნარჩენი ღირებულება (იხ. პუნქტი
8.9(გ)), თუმცა ამ მაგალითის მიზნისთვის მიჩნეულია, რომ ჟოლოს ბაღის
ნარჩენი ღირებულების განსაზღვრა არ არის ადვილი და იგი ნულის ტოლად
არის მიჩნეული.

31/12/20X2 წელს:
• ჟოლოს ბაღის საბალანსო ღირებულებაა (თვითღირებულება) 10,000
ლარი.
•

A საწარმო პირველად იღებს მოსავალს .
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თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, თუ მომდვენო 10 წლის
განმავლობაში A საწარმოს მოსავლიანობის მოლოდინი გამართლდება,
იგი ჟოლოს ბაღის ცვეთად თანხას შემდეგნაირად გადაანაწილებს:
წელი

ჟოლოს მოსავალი,
კგ

ჟოლოს მოსალოდნელი
მოსავლიანობა ჯამურად,
კგ

წლის ცვეთა (GEL)

20X0

-

45,000

ნულოვანი

20X1

-

45,000

ნულოვანი

20X2

5,000

40,000

1,111 ლარი (5,000/45,000
კგ x 10,000 ლარი)

20X3

6,000

34,000

1,333 ლარი (6,000/40,000
კგ x 8,889 ლარი)

20X4

7,000

27,000

1,556 ლარი (7,000/34,000
კგ x 7,556 ლარი)

20X5

7,000

20,000

1,556 ლარი (7,000/27,000
კგ x 6,000 ლარი)

20X6

7,000

13,000

1,556 ლარი (7,000/20,000
კგ x 4,444 ლარი)

20X7

6,000

7,000

1,333 ლარი (6,000/13,000
კგ x 2,888 ლარი)

20X8

4,000

3,000

889 ლარი (4,000/7,000 კგ
x 1,555 ლარი)

20X9

3,000

-

667 ლარი (3,000/3,000 კგ
x 667 ლარი)

კუმულაციური

45,000
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20X2 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს აკეთებს:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

ცვეთის ხარჯის აღიარება
ცვეთის ხარჯი
ბიოლოგიური აქტივი – თვითღირებულების
მოდელი: ჟოლოს ბაღი

1,111
1,111

იმავე პრინციპით საწარმო ცვეთის დარიცხვის გატარებას აკეთებს 20x3 –
20x9 წლებში
(ბ) ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების ვადის შეფასებას, რაც, საზოგადოდ,
განისაზღვრება პროდუქციის რაოდენობით, რომლის მიღებასაც საწარმო
მოელის ბიოლოგიური აქტივიდან;
ცვეთის დარიცხვის პრინციპი და მითითებები გრძელვადიანი აქტივების
კონტექსტში მოცემულია მე-7 განყოფილების - გრძელვადიანი აქტივები თვითსწავლების მასალებში. კერძოდ, 7.12(ბ) პუნქტის ქვემოთ მოცემული
მასალა ეხება აქტივის მომსახურების ვადის განსაზღვრას.
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ბიოლოგიური აქტივების უმეტესობის
ვის შესაფერისია წარმოებული პროდუქციის რაოდენობაზე დამყარებული
ცვეთის დარიცხვის მეთოდის გამოყენება, რადგან მათი მომსახურების პო
ტენციალი, როგორც წესი, განისაზღვრება მისაღები პროდუქციის ან შთამო
მავლობის რაოდენობით.

ბიოლოგიური აქტივებისათვის, რომლებიც მოსალოდნელია, რომ ყოველ
წელს ერთი და იმავე რაოდენობის პროდუქციასა და შთამომავლობას წარ
მოქმნიან, მისაღები იქნება ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდის გამოყენე
ბა, რადგან საბოლოო შედეგი ფაქტობრივად იგივე იქნება.

(გ) აქტივის ნარჩენი ღირებულების შეფასებას (თუმცა, საწარმომ ნარჩენი
ღირებულება ნულის ტოლად უნდა მიიჩნიოს, თუ არ არსებობს ადვილად
განსაზღვრადი ობიექტური მტკიცებულება იმ ფასისა, რომლითაც
შესაძლებელი იქნებოდა ბიოლოგიური აქტივის გაყიდვა, თუ მას უკვე
ის ასაკი და მდგომარეობა ექნებოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი
სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს).
ნარჩენი ღირებულება არის წმინდა თანხა, რომლის მიღებასაც საწარმო
მოელის ბიოლოგიური აქტივიდან მომსახურების ვადის ბოლოს, გასვლის
მოსალოდნელი დანახარჯების გამოქვითვის შემდეგ.
მაგალითი 6- ნარჩენი ღირებულება
ფაქტები იგივეა, რაც მე-5 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ A საწარმოს ჟოლოს
ბაღის ნარჩენი ღირებულება ადვილად განსაზღვრადია და შეადგენს 1,000
ლარს. შესაბამისად, A საწარმო ჟოლოს ბაღის ცვეთას შემდეგნაირად
გამოითვლის:
თარიღი

საბალანსო
ღირებულება (სღ)

ნარჩენი
ღირებულება (ნღ)

ცვეთადი
ღირებულება (ცღ)

წლის ცვეთა

01/01/20X0

10,000 ლარი

1,000 ლარი

ლარი 9,000
(10,000 სღ – 1,000
ნღ)

10,000 ლარი

1,000 ლარი

ლარი 9,000
( 10,000 სღ – 1,000
ნღ)

ნულოვანი

10,000 ლარი

1,000 ლარი

ლარი 9,000
( 10,000 სღ – 1,000
ნღ)

ნულოვანი

9,000 ლარი
(10,000 – 1000)

1,000 ლარი

ლარი 9,000
(9,000 სღ – 1,000 ნღ)

ლარი 1,000 (9,000
ცღ X 5,000/45,000
კგ)

6,934 ლარი
(8,000 – 1,066)

1,000 ლარი

ლარი 9,000
( 6,934 სღ – 1,000
ნღ)

ლარი 1,066 (8,000
ცღ X 6,000/40,000
კგ)

20X0
31/12/20X0

20X1
31/12/20X1

20X2
31/12/20X2

20X3
31/12/20X3

...

20X2 წელს საწარმო A შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს აკეთებს:
ანგარიში
ცვეთის ხარჯის აღიარება:

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)
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ცვეთის ხარჯი
ბიოლოგიური აქტივი –
თვითღირებულების მოდელი: ჟოლოს
ბაღი

1,000
1,000
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ბიოლოგიურ აქტივს ცვეთა უნდა დაერიცხოს იმ მომენტიდან, როდესაც
მისგან პირველი ნაყოფი მიიღება. ბიოლოგიურ აქტივზე ცვეთის დარიცხვა
უნდა შეწყდეს მისი აღიარების შეწყვეტისას ან, როდესაც აღარ არის
მოსალოდნელი მისგან ნაყოფის მიღება.

გასაყიდი ფასის მოდელი
8.11 საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას და ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო
პერიოდისთვის, ბიოლოგიური აქტივი უნდა შეაფსოს გაყიდვისთვის
აუცილებელი დანახარჯებით შემცირებული, საანგარიშგებო თარიღის
მდგომარეობით შეფასებული გასაყიდი ფასით და სხვაობა გაატაროს
შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში,
როგორც „ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში“.
გასაყადი ფასის მოდელის გამოყენებისთვის ხელმძღვანელობამ ყოველი
საანგარიშგებო თარიღით უნდა განსაზღვროს ბიოლოგიური აქტივის
გასაყიდი ფასი, რომელიც უნდა შეამციროს გაყიდვის დანახარჯებით (ე.ი.
უნდა დაადგინოს წმინდა გასაყიდი ფასი) და შეადაროს მის საბალანსო
ღირებულებას. თუ ბიოლოგიური აქტივის:
•

საბალანსო ღირებულება ნაკლებია მის ნეტო გასაყიდ ფასზე, საბალანსო
ღირებულება ნეტო გასაყიდ ფასამდე უნდა გაიზარდოს (იხ. მაგალითი 7).

•

საბალანსო ღირებულება მეტი მის ნეტო გასაყიდ ფასზე, საბალანსო
ღირებულება ნეტო გასაყიდ ფასამდე უნდა შემცირდეს (იხ. მაგალითი 8).

სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური
აქტივის საანგარიშგებო თარიღით გასაყიდი ფასი არის ფასი, რომელსაც
ხელმძღვანელობა ვარაუდობს, რომ მიიღებს ბიოლოგიური აქტივის
ჩვეულებრივი, საოპერაციო საქმიანობისას მისი გაყიდვით საანგარიშგებო
თარიღისათვის. მსგავს შეფასებაში გათვალისწინებულია საწარმოს
ხელმძღვანელობისათვის ხელმისაწვდომი ბოლოდროინდელი გარიგების
ფასი მსგავსი აქტივებისთვის (მაგალითად, იმ ბაზარზე არსებული ფასი, სადაც
საწარმო ყიდის თავის სოფლის მეურნეობის პროდუქციას).
მრავალი ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდი ფასი ადვილად ხელმისაწვდომია,
რადგან ისინი (ან მათგან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია) ისეთ
საქონელს წარმოადგენენ, რომლითაც აქტიურად ვაჭრობენ იმ ბაზარზე, სადაც
საწარმო თავის სოფლის მეურნეობის პროდუქციას ყიდის. როგორც წესი, ეს
ეხება მოხმარებისთვის განკუთვნილ მცენარეებსა (ბოსტნეულის უმეტესობა,
მარცვლეული და სხვა) და ცხოველებს (დეკეული, ცხვარი, ღორი და სხვა).
შედარებით რთულია მრავალწლიანი ნარგავების უმეტესობისთვის (ხეხილი,
თხილი, კაკალი, ვენახი და სხვა) გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასება, მსგავსი
ბიოლოგიური აქტივების ბოლოდროინდელი გარიგების იშვიათობის ან

არარსებობის გამო. როდესაც საბაზრო ფასები ან ბოლოდროინდელი
გარიგებების ფასები ხელმისაწვდომი არ არის, გასაყიდი ფასის დასადგენად
საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს დასაბუთებული მსჯელობა
საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებითაც და იმ ინფორმაციაზე
დაყრდნობითაც, რომელიც ხელმისაწვდომია მოცემული აქტივის
შესაფასებლად.
გაყიდვის დანახარჯები არის დანახარჯები, რომელიც საწარმომ უნდა
გასწიოს ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდად და, როგორც წესი, მოიცავს
ბიოლოგიური აქტივების იმ ბაზრამდე ტრანსპორტირებას, სადაც საწარმო
ყიდის თავის პროდუქციას, ითვალისწინებს გაყიდვის საკომისიოს
ბროკერებისა და დილერებისთვის, გადასახდებსა და მოსაკრებლებს,
ასევე, მარეგულირებელი ორგანოებისა ან სასაქონლო ბირჟისთვის
გადახდილ საკომისიოს.
მაგალითი 7- ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდი ფასის ზრდა
30/09/20X1 თარიღისთვის A საწარმო:
• სახორცე მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვის (მრპ) ფერმას ქმნის სოფელ
„ტყის ქედში” 10 ცხრათვიანი პირუტყვის (9 დეკეული და ერთი ხარი)
შეძენით 21,000 ლარად (ანუ 2,000 ლარი თითოეული დეკეულისა და
3,000 ლარი ხარისათვის).
• დაადგენს, რომ თავისი ნახირი რომ გაეყიდა, გაყიდვის დანახარჯები
იქნებოდა 3,000 ლარი:
o 100 ლარი - თითოეული ცხოველის ბაზრამდე ტრანსპორტირება და
o 200 ლარი - გაყიდვის საკომისიო თითოეულ ცხოველზე.
30/09/20X1 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს აკეთებს:

ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

სახორცე მრპ-ის შეძენის აღრიცხვა
ბიოლოგიური აქტივები – გასაყიდი
ფასის მოდელი: ხარი (1)

2,700

ბიოლოგიური აქტივები– გასაყიდი
ფასის მოდელი: დეკეულები(2)

15,300

სხვა ხარჯი – ზარალი სახორცე მრპ-ის
ბიოლოგიური აქტივის თავდაპირველი
აღიარებისას (3)

3,000

ფულადი სახსრები

21,000

(1) 3,000 ლარი ხარის გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასება, შემცირებული გაყიდვისთვის
აუცილებელი დანახარჯებით 300 ლარი (ბაზრამდე ტრანსპორტირება და გაყიდვის
საკომისიო) = 2,700 ლარი.
(2) 2,000 ლარი დეკეულის გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასება, შემცირებული
გაყიდვისთვის აუცილებელი დანახარჯებით 300 ლარი (ბაზრამდე ტრანსპორტირება
და გაყიდვის საკომისიო) X 9 დეკეული = 15,300 ლარი.
(3) 100 ლარი ტრანსპორტირების დანახარჯი + 200 ლარი გაყიდვის საკომისიო X 10
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ცხოველი = 3,000 ლარი გაყიდვისთვის აუცილებელი დანახარჯებით.
31/12/20X1 საანგარიშგებო თარიღისთვის A საწარმომ დაადგინა, რომ:
•

1 წლის ასაკის მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვის, თითქმის თავისი პირუტყვის
იდენტურის, გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასებაა 2,500 ლარი ერთი დეკეულისა
და 3,500 ლარი ერთი ხარისათვის (ანუ ჯამურად 26,000 ლარი 10 სული მსხვილფეხა
რქოსანი პირუტყვისთვის). ეს შეფასებები განისაზღვრა 20/12/20X1 წელს
ადგილობრივ ბაზარზე, სადაც A საწარმო გაყიდდა თავის პირუტყვს არსებულ
ფასებზე დაყრდნობით.

•

გაყიდვის დანახარჯები იქნებოდა 3,000 ლარი:
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o

100 ლარი თითოეული ცხოველის ბაზრამდე ტრანსპორტირებისათვის და

o

200 ლარი - გაყიდვის საკომისიო თითოეულ ცხოველზე.

31/12/20X1 საანგარიშგებო თარიღისთვის A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს
აკეთებს:

ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

სახორცე მრპ-ის გაზრდილი გასაყიდი ფასის
აღრიცხვა
ბიოლოგიური აქტივები – გასაყიდი ფასის მოდელი:
ხარი (1)

500

ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში:
ხარი (1)
ბიოლოგიური აქტივები – გასაყიდი ფასის მოდელი:
დეკეულები(2)

500
4,500

ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში:
დეკეულები (2)

4,500

(1)

500 ლარი გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასება, შემცირებული გაყიდვისთვის აუცილებელი
დანახარჯებით 300 ლარით, ე.ი. ერთი ხარის გასაყიდი ფასის მოდელით შეფასება არის 3,200
ლარი. შესაბამისად, გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასების ზრდა არის 500 ლარი (3,200 ლარი
- 2,700 ლარი საბალანსო ღირებულება გასაყიდი ფასის შეფასებამდე, იხ. ზემოთ 30/09/20X1
წელს).

(2)

2,500 ლარი გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასება, შემცირებული გაყიდვისთვის აუცილებელი
დანახარჯებით 300 ლარით, ე.ი. ერთ დეკეულზე გასაყიდი ფასის მოდელით შეფასება არის
1,700 ლარი, რაც 9 დეკეულზე გათავლით შეადგენს 19,800 ლარი. შესაბამისად, გასაყიდი
ფასის საიმედო შეფასების ზრდა 9 დეკეულისთვის არის 4,500 ლარი (19,800 ლარი - 15,300
ლარი საბალანსო ღირებულება გასაყიდი ფასის შეფასებამდე, იხ. ზემოთ 30/09/20X1 წელს)

მაგალითი 8- ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდი ფასის შემცირება
ფაქტები იგივეა, რაც იყო მე-7 მაგალითში.
20X2 წელს სოფელი ტყის ქედი საშინელ გვალვას განიცდის, რამაც გამოიწვია
A საწარმოს საქონლის გახდომა და შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შემცირდა
მათი საბაზრო ღირებულება.
31/12/20X2 წელს A საწარმომ დაადგინა, რომ:
• ორი წლის ასაკის მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვის, თითქმის თავისი
პირუტყვის იდენტურის, გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასებაა 1,500 ლარი

ერთი დეკეულისთვის და 2,000 ლარი ერთი ხარისთვის (ანუ 15,500
ლარი ჯამურად 10 სული მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვისათვის). ეს
შეფასებები განისაზღვრა 23/12/20X2 წელს, ადგილობრივ ბაზარზე, სადაც
A საწარმო გაყიდდა თავის პირუტყვს, არსებულ ფასებზე დაყრდნობით.
• გაყიდვის დანახარჯები იქნებოდა 3,000 ლარი:
o

100 ლარი თითოეული ცხოველის ბაზრამდე ტრანსპორტირებისათვის და

o

200 ლარი გაყიდვის საკომისიო თითოეულ ცხოველზე.

31/12/20X2 წელს საწარმო A შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს აკეთებს:

ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

სახორცე მრპ-ის შემცირებული
გასაყიდი ფასის აღრიცხვა
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის
გასაყიდ ფასში: ხარი(1)

1,500

ბიოლოგიური აქტივები – გასაყიდი
ფასის მოდელი: ხარი (1)
ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის
გასაყიდ ფასში: დეკეულები (6)
ბიოლოგიური აქტივები – გასაყიდი
ფასის მოდელი: დეკეულები(4)

1,500
9,000
9,000

(1)

2,000 ლარი ხარის გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასება, შემცირებული გაყიდვისთვის
აუცილებელი დანახარჯებით 300 ლარით, ე.ი ერთი ხარის გასაყიდი ფასის მოდელით
შეფასება არის 1,700 ლარი. შესაბამისად, გასაყიდი ფასის შემცირება არის 1,500 ლარი (3,200
ლარი საბალანსო ღირებულება გასაყიდი ფასის შეფასებამდე, იხ. ზემოთ 30/09/20X1 წელს 1,700 ლარი).

(2)

1,500 ლარი ერთი დეკეულის გასაყიდი ფასი, შემცირებული გაყიდვისთვის აუცილებელი
დანაჯარებით 300 ლარით, ე.ი ერთი დეკეულის გასაყიდი ფასის მოდელით შეფასება არის
1,200 ლარი, რაც 9 დეკეულზე გათავლით შეადგენს 10,800 ლარს. შესაბამისად, გასაყიდი
ფასის შემციფება 9 დეკეულისთვის არის 9,000 ლარი (19,800 ლარი საბალანსო ღირებულება
გასაყიდი ფასის შეფასებამდე, იხ ზემოთ 30/09/20X1 წესლ - 10,800).

როგორც წესი, ბიოლოგიური აქტივების გასაყიდი ფასის მოდელით
აღრიცხვა შეძენილი ბიოლოგიური აქტივის თავდაპირველი აღიარებისას
ზარალს იწვევს. ეს განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ ბიოლოგიური
აქტივის შესაძენად გადახდილი თანხა ხშირ შემთხვევაში მეტია, ვიდრე
საანგარიშგებო თარიღით მისი საიმედოდ შეფასებული გასაყიდი ფასი,
შემცირებული გაყიდვისთვის აუცილებელი დანახარჯებით, რადგან შეფასება
ხდება „საწარმოდან გასვლის“ გასაყიდი ფასით და სავარაუდოდ, გაყიდვის
ხარჯები იქნება გასაწევი.
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მაგალითი 9- ბიოლოგიური აქტივის შესყიდვა გასაყიდი ფასის მოდელის
გამოყენებისას
01/01/20X1 თარიღისთვის საწარმო A:
• ხუთ ხბოს ყიდულობს, თითოეულს 560 ლარად;

134

• ადგენს გასაყიდ ფასს თავისი ხბოებისთვის - თითოეულისთვის 560
ლარი;
• გაყიდვის დანახარჯებს აფასებს 50 ლარად თითოეულ ხბოზე (ანუ გაყიდვის
საკომისიო და მარეგულირებელი სააგენტოსთვის გადასახდელი თანხა).
• შემდეგ ბუღალტრულ
აღიარებისას:

გატარებებს

ანგარიში

აკეთებს

დებეტი (ლარი)

შეძენილი

ხბოების

კრედიტი
(ლარი)

ხბოების შესყიდვის აღიარება:
ბიოლოგიური აქტივი – გასაყიდი ფასის
მოდელი– ხბოები

2,800 (5 X 560)

სხვა ხარჯები – ზარალი თავდაპირველი
აღიარებისას

250 (5 X 50)

ფულადი სახსრები

3,050 (5 X 610)

8.12 თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, აქტივის ბიოლოგიურ გარდაქმნასთან
ააკავშირებული ყველა გაწეული დანახარჯი უნდა იქნეს აღიარებული
როგორც ხარჯი შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში.
როგორც ეს აღწერილია პუნქტი 8.8-ის განმარტებაში, ბიოლოგიური აქტივის
თავდაპირველი აღიარების შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან
დაკავშირებული დანახარჯები შეიძლება მოიცავდეს
გამოკვების,
ვეტერინალური მომსახურების, დარგვის, გამარგვლის, მორწყვის, სასუქის
შეტანის, მოსავლის აღების, სასაკლაოსა და სხვა მსგავს დანახარჯებს.
წინამდებარე სტანდარტის გასაყიდი ფასის მოდელი განსაზღვრავს, რომ
ბიოლოგიური აქტივის თავდაპირველი აღიარების შემდეგ სასოფლოსამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯები აღიარებული
უნდა იქნეს იმ პერიოდის ხარჯად, რომელშიც მოხდა მათი გაწევა.

მაგალითი 10- ბიოლოგიური აქტივის თავდაპირველი აღიარების შემდეგ
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯების
აღიარება და შეფასება გასაყიდი ფასის მოდელის გამოყენებისას
ფაქტები იგივეა რაც მაგალითი 4-ში. A საწარმო იყენებს გასაყიდი ფასის

მოდელს.
20X1 წელს A საწარმომ აღიარა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის
ბიოლოგიური აქტივი, ატმის ახალი ბაღი, რომელიც თავდაპირველად
შეფასდა თვითღირებულებით, 20,000 ლარით, რაც საწარმომ გასწია ატმის
ხეების შეძენასა და ბაღში დარგვაზე.
ატმის ხეებისგან პირველი მოსავალი 20X4 წელს მიიღეს და მოსავლიანობა
სწრაფად იზრდებოდა 20X5 და 20X6 წლებში, სანამ ერთ დონეზე არ გაჩერდა
20X7-20Y2 წლებში და სწრაფად შემცირება არ დაიწყო 20Y3, 20Y4 და 20Y5
წლებში.
ყოველ წელს (20X2 წლიდან 20Y5 წლამდე) A საწარმო ატმის ხეებისთვის
სასუქზე 1,500 ლარს ხარჯავდა, ხოლო მათი დაავადებებისგან დაცვაზე კი
500 ლარს.
ყოველ წელს (20X5 წლიდან 20Y4 წლამდე) A საწარმო ატმის ხეების
გასხვლაზე 1,000 ლარს ხარჯავდა, ხოლო ბაღის გამარგვლაზე კი 50 ლარს.
ყოველ წელს (20X4 წლიდან 20Y5 წლამდე) A საწარმო ატმის მოსავლის
ასაღებად 500 ლარს ხარჯავდა, ხოლო ატმის მოსავლის გასაყიდად კი 900
ლარს.
20Y5 წელს, მოსავლის აღების შემდეგ, A საწარმო 20Y6 წელს კაფავს ატმის
ხეებს მათი ახალი ხეებით ჩასანაცვლებლად.
რომელი დანახარჯი უნდა აღიაროს A საწარმომ ბიოლოგიურ აქტივად
(ანუ კაპიტალიზება) და რომელი დანახარჯი - პერიოდის ხარჯად მათი
გაწევისთანავე?
როდესაც საწარმო იყენებს გასაყიდი ფასის მოდელს, მან ყველა სასოფლოსამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯი ბიოლოგიური აქტივის,
ატმის ბაღის, დარგვის შემდეგ უნდა აღიაროს იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც
მათი გაწევა მოხდა, როგორც ამას გასაყიდი ფასის მოდელი მოითხოვს. ე.ი.
მიუხედავად იმისა, რომ ხეებისთვის ნიადაგის განოყიერება (1,500 ლარი)
და ხეხილის დაცვა (500 ლარი) აუმჯობესებს ბიოლოგიური აქტივის (ატმის
ბაღის) შესაძლო ეკონომიკურ სარგებელს, მათი აღიარება უნდა მოხდეს
მაინც პერიოდის ხარჯად (არ უნდა კაპიტალიზდეს). საქმე ის არის, რომ
გასაყიდი ფასის მოდელის გამოყენებისას, მოსალოდნელი ეკონომიკური
სარგებლის გაუმჯობესებას საბაზრო ფასი ასახავს, როდესაც საწარმო
საანგარიშგებო თარიღისთვის ბიოლოგიური აქტივისთვის განსაზღვრავს
გაყიდვისთვის აუცილებელი დანახარჯებით შემცირებულ გასაყიდ ფასს.
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება
8.13

საწარმომ ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეო
ბის პროდუქცია უნდა შეაფასოს ნაყოფის მიღების მომენტში, შეფასე
ბული გასაყიდი ფასით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის
დასრულებისთვის (საბოლოო სახის მიცემისთვის) და გაყიდვისთვის
საჭირო დანახარჯები. ზემოაღნიშნული შეფასებით მიღებული სიდიდე
წარმოადგენს თვითღირებულებას იმ თარიღისთვის, როდესაც საწარ
მო იწყებს წინამდებარე სტანდარტის მე-6 განყოფილების - „მარაგები“
- გამოყენებას.
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ამ პუნქტით მოითხოვება, რომ საწარმოს მიერ ბიოლოგიური აქტივებიდან
მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შეფასდეს გასაყიდი ფასით,
რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვის
თვის საჭირო დანახარჯები. ეს სიდიდე გახდება მარაგის ღირებულება წი
ნამდებარე განყოფილების გამოყენების ამ თარიღით. ხშირად შეიძლება
გამოიწვიოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თავდაპირველი შეფასე
ბიდან შემოსულობის მიღება. ეს ასახავს ბიოლოგიური პროცესის მეშვეო
ბით ღირებულების შექმნის ბოლო ეტაპს, რის შემდეგ მიღებული ნაყოფი
მარაგში გადადის.

მაგალითი 11- სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება - მოხმარების
თვის განკუთვნილი მცენარე
30/09/20X1 წელს A საწარმო ყიდულობს 10,000 ერთეულ სიმინდის თესლს B
საწარმოსგან და თავის ნაკვეთში თესავს, დანახარჯებია 6,000 ლარი.
20X2 წლის მარტში სიმინდის ყანაში შეიტანეს სასუქი, რაზეც დაიხარჯა 2,000
ლარი, ხოლო მორწყვაზე დაიხარჯა 300 ლარი.
05/07/20X2 A საწარმო:
• 600 ლარს ხარჯავს სიმინდის მოსავლის ასაღებად.
• განსაზღვრავს გასაყიდ ფასს, შემცირებული აღებული მოსავლის დას
რულებისა და გაყიდვის დანახარჯებით, რაც შეადგენს 15,900 ლარს.
A საწარმო ამ ოპერაციების აღრიცხვისთვის შემდეგ ბუღალტრულ გატარე
ბებს აკეთებს:

ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

30/09/20X1 წელს სიმინდის თესლის
შესყიდვის და დათესვის აღიარება:
ბიოლოგიური აქტივი –
თვითღირებულების მოდელი –
სიმინდი

6,000

ფულადი სახსრები

6,000

03/20X2 წელს სიმინდის მოყვანის
დანახარჯების აღიარება:
ბიოლოგიური აქტივი –
თვითღირებულების მოდელი –
სიმინდი
ფულადი სახსრები– სასუქის შეტანის
დანახარჯი
ფულადი სახსრები– მორწყვის
დანახარჯი

2,300

2,000
300

05/07/20X2 წელს სიმინის მოსავლის
აღების დანახარჯის აღიარება:
ბიოლოგიური აქტივი –
თვითღირებულების მოდელი –
სიმინდი

600

ფულადი სახსრები – მოსავლის
აღების დანახარჯები

600

05/07/20X2 წელს სიმინდის აღებული
მოსავლის აღიარება და სიმინდის
ყანის ნარჩენების (ანუ ძირების,
ფოთლების, ღეროებისა და ტაროების)
აღიარების შეწყვეტა
მარაგი – აღებული სიმინდის გასაყიდი
ფასი, რომელსაც დააკლდა გაყიდვის
დანახარჯები

15,900

ბიოლოგიური აქტივი –
თვითღირებულების მოდელი –
სიმინდის მოყვანა (6,000 + 2,300 + 600)

8,900

სხვა შემოსავალი – აღებული
სიმინდის მარაგში თავდაპირველად
აღიარებისას წარმოქმნილი
შემოსულობა

7,000

მაგალითი 12- სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება - ნაყოფის მომ
ცემი კულტურები (მრავალწლიანი მცენარეები)
20X1 წელს A საწარმომ 1000 ატმის ხის ბაღი აღიარა, როგორც სასოფლო-სა
მეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიური აქტივი.
A საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა ნაყოფის მომცემი ბიოლოგიური აქ
ტივების თავდაპირველი აღიარების შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო საქმია
ნობაზე იმ შემდგომი დანახარჯების კაპიტალიზება, რომელიც გაწეული იქნა
პირველად ხილის მოსავლის მიღებამდე პერიოდში. ამ პოლიტიკის შესაბა
მისად 31/12/20X3 წელს ბაღში თითოეული ატმის ხის საბალანსო ღირებულე
ბაა 3,00 ლარი.
ხილის მოსალოდნელი მოსავლიანობა ერთ ძირ ხეზე არის 300 კილოგრამი
(კგ):
• 20X4: 15 კგ/ხე
• 20X5: 20 კგ/ხე
• 20X6: 25 კგ/ხე
• 20X7 - 20Y2 წლები: 30 კგ/ხე
• 20Y3: 25 კგ/ხე
• 20Y4: 20 კგ/ხე
• 20Y5: 15 კგ/ხე
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სიმარტივისთვის გაკეთებულია დაშვება, რომ ყოველ წელს (20X4-დან 20Y5მდე) A საწარმო:
• ერთ კგ ატამს 3 ლარად ყიდის;
• ატმის მოსავლის აღებაზე ხარჯავს 5,000 ლარს; და
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• 9,000 ლარს ხარჯავს აღებული ატმის მოსავლის გაყიდვაზე.
20Y5 წელს, მოსავლის აღების შემდეგ A საწარმო კაფავს ატმის ხეებს 20Y6
წელს მათი ახალი ხეებით ჩასანაცვლებლად.
20X4 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს აკეთებს:
ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

20X4 წელს აღებულ მოსავალში ატმის ხეების
მომსახურების პოტენციალის მოხმარების
აღიარება (გამოთვლა: 3,00 ლარი x 15/300 კგ x
1000 ხე):
ცვეთის ხარჯი

15,000

ბიოლოგიური აქტივი – თვითღირებულების
მოდელი – ატმის ხეები

15,000

ხილის მოსავლის აღების დანახარჯების
აღიარება:
სხვა ხარჯები – მოსავლის აღების დანახარჯები

5,000

ფულადი სახსრები

5,000

20X4 წელს მიღებული ხილის მოსავლის
აღიარება [გამოთვლა: (15 კგ x 1000 ხე x 3 ლარი)
– 9,000 ლარი გაყიდვის დანახარჯი)
მარაგები – ხილის აღებული მოსავალი
(მოსალოდნელი გასაყიდი ფასით, შემცირებული
გაყიდვის დანახარჯებით)

36,000

სხვა შემოსავალი – ხილის მოსავლის მარაგების
სახით თავდაპირველად აღიარებისას
წარმოქმნილი შემოსულობის აღიარება

36,000

ხილის მოსავლის გაყიდვის აღიარება:
ფულადი სახსრები

45,000

ამონაგები-საქონლის გაყიდვიდან
გაყიდვის ხარჯები

45,000
9,000

ვალდებულება გაყიდვის შუამავალზე
გაყიდვების თვითღირებულება
მარაგები

9,000
36,000
36,000

me-9 ganyofileba

არაფინანსური აქტ ივ ების 
გაუფასურ ება
მოქმედების სფერო
9.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება არაფინანსური აქტივების გაუფასურე
ბის აღრიცხვას, გარდა მარაგებისა (იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“).

წინამდებარე განყოფილება ძირითადად ვრცელდება აქტივებზე, რომლებიც
შემდეგი განყოფილებების მოქმედების სფეროს განაკუთვნება:
·

მე-7 განყოფილება - გრძელვადიანი აქტივები (ანუ ძირთადი საშუა
ლებები, საინვესტიციო ქონება და არამატერიალური აქტივები); და

·

მე-8 განყოფილება - ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში - რომლებიც თვითღირებულების მოდელის გამოყენე
ბით აღირიცხება.

გაუ ფა სუ რე ბა გაუ ლის ხმობს აქ ტი ვის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი
რე ბას, რაც წარ მოიქ მნე ბა სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის გან, გარ და აქ ტი ვის
მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბი სა (ა ნუ ცვე თის გარ და სხვა
ფაქ ტო რე ბი). სხვა სიტ ყვე ბით, გაუ ფა სუ რე ბა ასა ხავს აქ ტი ვის და ზია
ნე ბას, მოძ ვე ლე ბას და სხვა არა მოხ მა რე ბით ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც
და კავ ში რე ბუ ლი არ არის აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბას თან და ამ ცი რებს აქ ტი
ვის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბას.

აქტივების გაუფასურების შეფასება
9.2

საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა განსაზღვროს,
არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ არაფინანსური აქტივი
შეიძლება გაუფასურებული იყოს. თუ არსებობს ამგვარი ნიშანი, საწარმომ
საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით უნდა განსაზღვროს აქტივის
ანაზღაურებადი ღირებულება.

არაფინანსური აქტივის გაუფასურების შეფასება ხდება მხოლოდ მაშინ,
როდესაც არსებობს აქტივის გაუფასურების ნიშანი (იხ. პუნქტი 9.3).
საწარმოს ხელმძღვანელობამ ყოველ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს
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უნდა განიხილოს, ხომ არ არსებობს რაიმე ამგვარი ნიშანი და თუ არსებობს,
უნდა განსაზღვროს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება.
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საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების
საიმედოდ შეფასება ხელმძღვანელობის მხრიდან განსჯას მოითხოვს. თუმცა,
საჭირო არ არის მოწვეული შეფასების ექსპერტის მიერ პროფესიონალური
შეფასება. საწარმოს არაფინანსური აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების
განსაზღვრა შეუძლია როგორც აქტივის გაყიდვის ფასზე, ასევე გამოყენების
ღირებულებაზე დაყრდნობით (იხ. პუნქტი 2.25). რა მეთოდს აირჩევს
ხელმძღვანელობა აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების საიმედო
შეფასების განაზღვრისათვის, დამოკიდებულია კონკრეტულ გარემოებებზე.
სხვადასხვა საწარმომ თითქმის იდენტური არაფინანსური აქტივების
შემთხვევაში შესაძლოა არგუმენტირებულად მიიღოს განსხვავებული
ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება, რადგან აქტივიდან ფულადი
ნაკადების წარმოქმნა ისეთი სხვადასხვა გზით ხდება, როგორებიცაა:
• არაფინანსური აქტივის გამოყენება (მაგალითად, მზა პროდუქციის
შესაქმნელად მისი შემდგომ მომხმარებელზე გაყიდვა);
• არაფინანსური აქტივის იჯარით გაცემა (მაგალითად, შენობის იჯარით
გაცემა მოიჯარეებზე) და
• არაფინანსური აქტივის გაყიდვა.
განსხვავება, ასევე, შეიძლება გამოიწვიოს ხელმძღვანელობის მიერ აქტივის
ანაზღურებადი ღირებულების შეფასების პროცესში გამოყენებულმა
განსხვავებულმა დაშვებებმა.
იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს განზრახული აქვს არაფინანსური აქტივის
ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრა გაყიდვის ფასზე დაყდნობით,
ხელმძღვანელობას შეუძლია მოცემული აქტივის ანაზღაურებადი
ღირებულების შეფასებისას სხვადასხვა ფაქტორებსა და გარემოებებს
დაეყრდნოს. მაგალითად:
• თუ საწარმო აქტივის გაყიდვის თაობაზე ნასყიდობის ხელშეკრულებას
აფორმებს, მაშინ ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება საწარმოს
შეუძლია ხელშეკრულებაში მითითებული გასაყიდი ფასის საფუძველზე.
ხელშეკრულებით, როგორც წესი, განისაზღვრება მთლიანი თანხა,
რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის აქტივის გაყიდვით. ამიტომ
ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასებისთვის მთლიან თანხას უნდა
გამოაკლდეს გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.
• თუ საწარმო აპირებს აქტივის გაყიდვას და არსებობს იდენტური
(ან მსგავსი) აქტივის აქტიური ბაზარი, რომელიც საწარმოსთვის
ხლემისაწვდომია, მაშინ მოცემული აქტივის ანაზღუარებადი
ღირებულების შეფასება საწარმოს შეუძლია ამ საბაზრო ფასზე
დაყრდნობით, რომელსაც გამოაკლდება გაყიდვისთვის საჭირო
მოსალოდენლი დანახარჯები. საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული
საბაზრო ფასი წარმოადგენს მტკიცებულებას იმ მთლიანი თანხის
შესახებ, რომლის მიღებასაც საწარმო შეძლებს საანგარიშგებო
თარიღისთვის აქტივის გაყიდვიდან.

• თუ საწარმო აქტივის გაყიდვას აპირებს და იდენტური (ან მსგავსი)
აქტივის, აქტიური ბაზარი არ არსებობს (ან საწარმოსთვის არაა
ხელმისაწვდომი), მაგრამ მას შეუძლია მოიპოვოს ინფორმაცია
იდენტური (ან მსგავსი) აქტივისთვის ბოლოდროინდელი „გაშლილი
ხელის მანძილის“ პრინციპით განხორციელებული გარიგების ფასის
შესახებ, ამ შემთხვევაში საწარმოს მოცემული აქტივის ანაზღაურებადი
ღირებულების შეფასება შეუძლია მოპოვებულ ინფორმაციაზე
დაყრდნობით, რომელსაც გამოაკლდება გაყიდვისთვის საჭირო
მოსალოდენლი დანახარჯები.
• თუ საწარმო აქტივის გაყიდვას არ აპირებს და მას არც იდენტური (ან
მსგავსი) აქტივის ბოლოდროინდელი „გაშლილი ხელის მანძილის“
პრინციპით განხორციელებული გარიგების ფასის დადგენა შეუძლია,
ამ შემთხვევაში ანაზღაურებადი ღირებულების დასადგენად საწარმომ
უნდა გამოიყენოს დასაბუთებული მსჯელობა საკუთარი გამოცდილების
გათვალისწინებით და იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც
ხელმისაწვდომია მოცემული აქტივის შესაფასებლად.
იმ შემთხვევაში, თუ არაფინანსური აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების
განსაზღვრა უპრიანია მისი გამოყენების ღირებულებაზე დაყრდნობით, მაშინ
ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს განსჯა იმის შესახებ თუ, რა სიდიდის
წმინდა ფულადი ნაკადების მიღებას მოელის საწარმო მომავალში აქტივის
გამოყენებით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გამოყენების ღირებულება არის
ჯამი იმ წმინდა ფულადი ნაკადებისა, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის
აქტივის გამოყენებით და მისი გამოყენების შემდეგ ამ აქტივის საწარმოდან
გასვლის შედეგად. გამოყენების ღირებულების გამოთვლა შესაძლებელია
შემდეგი თანმიმდევრობის დაცვით:
• უნდა შეფასდეს არაფინანსური აქტივის გამოყენებით მოსალოდნელი
ფულადი ნაკადების შემოდინება (მაგალითად, პროდუქციის გაყიდვიდან
მოსალოდნელი მისაღები თანხა, რომლის წარმოებაც ხდება მოცემული
აქტივის გამოყენებით);
• უნდა შეფასდეს საწარმოდან იმ ფულადი ნაკადების გადინება, რაც
საჭიროა არაფინანსური აქტივის დანიშნულებით გამოყენებისთვის.
არაფინანსური
აქტივის
დანიშნულებით
გამოყენებასთან
დაკავშირებულია პირდაპირ მიკუთვნებადი ფულადი ნაკადების
გადინება, როგორიც არის მაგალითად, პროდუქციის წარმოებისთვის
საჭირო ნედლეულისა და მასალების შეძენა, პირდაპირი ხელფასებისა
და საწარმოო ფართის იჯარის ხარჯი.
• უნდა შეფასდეს წმინდა ფულადი ნაკადი, რაც წარმოიქმნება
არაფინანსური აქტივის გამოყენების შემდეგ საწარმოდან მისი გასვლის
შედეგად (მაგალითად გამოყენების შემდგომ არაფინანსური აქტივის
გაყიდვის ან ჯართში ჩაბარების გზით).
მაგალითი 1- ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება იდენტური აქტივის
ბოლოდროინდელი გარიგების ფასის საფუძველზე
A საწარმომ, 01/01/20X1 თარიღისთვის გადაიხადა 20,000 ლარი სოფ.
ბარდუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის
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მოპოვების ლიცენზიისთვის. ჯამური მოპოვება 20,000 მ3, ლიცენზიის
მოქმედების პერიოდი 5 წელია (ე.ი. ვადა იწურება 31/12/20X5-ში). ლიცენზიას
ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით, ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე.
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სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს ლიცენზიებით
ვაჭრობას (ყიდვა - გაყიდვას). მიუხედავად იმისა, რომ ქვიშა-ხრეშის
მოპოვების ლიცენზიებით ვაჭრობას რეგულარული ხასიათი არა აქვს,
ლიცენზიით ვაჭრობის შესახებ ფასები საჯაროდ ხელმისაწვდიმია სსიპ
წიაღის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. 20X2 წლის
უკანასკნელი გარიგებები შემდეგია:
• 01/12/20X2 თარიღით შესრულდა 10,500 ლარიანი გარიგება 20,000 მ3
ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ლიცენზიისთვის, რომელსაც ვადა ეწურება
31/12/20X5-თარიღისთვის; და
• 15/01/20X3 თარიღით შესრულდა 9,750 ლარიანი გარიგება 20,000 მ3 ქვიშახრეშის მოპოვების ლიცენზიისთვის, რომელსაც ვადა ასევე ეწურება
31/12/20X5- თარიღისთვის.
31/12/20x2 თარიღისთვის:
• ვიდრე A საწარმოს ხელმძღვანელობა ლიცენზიებს გაუფასურებაზე
შეაფასებდა, მისი საბალანსო ღირებულება იყო 12,000 ლარი (ე.ი.
20,000 ლარის თავდაპირველ ღირებულებას გამოკლებული 8,000 ლარი
დაგროვილი ცვეთა (20,000 / 5 წელზე = 4,000 ლარი წლიური ცვეთის
ხარჯი x 2 წელზე)).
• A საწარმომ მოახდინა
იდენტიფიცირება:

ლიცენზიების

გაუფასურების

ნიშნების

• ახალი კორონა ვირუსის (Covid-19) გავრცელების შესაკავებლად
შემოღებულმა საყოველთაო შეზღუდვებმა საგრძნობლად
შეამცირა მოთხოვნა მშენებლობაზე, რისთვისაც ძირითადად
გამოიყენება ქვიშა-ხრეში მიმდინარე პანდემიის პერიოდში
(გაუფასურების ნიშნების გარე წყარო); და
• მომხმარებლის ქცევის მკვეთრი ცვლა დიდი ალბათობით
გამოიწვეს, მაღალსართულიანი კორპუსების ბინებზე მოთხოვნის
შემცირებას, რაც მშენებლობის მოცულობის კლებას გამოიწვევს
(გაუფასურების ნიშნების გარე წყარო).
• გაუფასურების იდენტიფიცირებული ნიშნები ლიცენზიის შესაძლო
გაუფასურებაზე მიუთითებს, რადგან მისი გამოყენება სალიცენზიო
პერიოდის განმავლობაში საწარმოს, სავარაუდოდ, ვეღარ მოუტანს
დაგეგმილ ეკონომიკური სარგებელს. აქედან გამომდინარე A საწარმომ
უნდა განსაზღვროს ლიცენზიის ანაზღაურებადი ღირებულება.
• A საწარმო ლიცენზიის გამოყენებას მთელი სალიცენზიო პერიოდის
განმავლობაში გეგმავს და ხელმძღვანელობა ადგენს, რომ იდენტური
ლიცენზიების ფასები, რაც ხელმისაწვდომია ბოლოდროინდელი
გარიგებების მონაცემებზე დაყრდნობით, ლიცენზიების ანაზღაურებადი
ღირებულების შეფასების მნიშვნელოვან საფუძველს წარმოადგენს.

ხელმძღვანელობა მივიდა დასკვნამდე (საშუალო პროპორციულობის და
სხვა მათემატიკური ფომულების გამოყენების გარეშე), რომ 01/12/20X2თარიღის გარიგების და 15/01/20X3-თარიღის გარიგების ფასებს შორის
სხვაობა დიდწილად განპირობებულია სალიცენზიო მომსახურების
პოტენციალის გამოყენებით დროის ამ მონაკვეთში. ხელმძღვანელობამ
31/12/20X2 საანგარიშგებო თარიღისთვის ლიცენზიები შეაფასა 10,000
ლარად (შეამცირა 01/12/20X2-თარიღის გარიგების ფასი 10,500 ლარი),
რადგან მიაჩნია, რომ ეს ფასი სამართლიანად ასახავს ლიცენზიების
ანაზღაურებად ღირებულებას.

მაგალითი 2- ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება გამოყენების
ღირებულების საფუძველზე
A საწარმომ 01/01/20X1 თარიღისთვის ხის დამუშავებისთვის საჭირო
სახერხი დაზგა შეიძინა 60,000 ლარად. ამ მანქანა-დანადგარს ცვეთა
ერიცხება წრფივი მეთოდით, 5 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის
განმავლობაში, ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე.
• A საწარმომ მოახდინა მანქანა-დანადგარის გაუფასურების ნიშნების
იდენტიფიცირება:
• ხელმძღვანელობამ დაადგინა, რომ თავდაპირველი მოლოდინი
აქტივის წარმადობის და წარმოებული პროდუქციის ხარისხის
შესახებ ძალიან ოპტიმისტური
იყო და ახალი შეფასების
შედეგები ცხადყოფს, რომ მისი მაჩვენებლები ფაქტობრივად
განახევრებულია (ინფორმაციის შიდა წყარო).
• გაუფასურების იდენტიფიცირებული ნიშანი აქტივის შესაძლო
გაუფასურებაზე მიუთითებს, რადგან მისი გამოყენება სასარგებლო
მომსახურების ვადის განმავლობაში საწარმოს, სავარაუდოდ, ვეღარ
მოუტანს დაგეგმილ ეკონომიკურ სარგებელს. აქედან გამომდინარე
A საწარმომ უნდა განსაზღვროს დანადგარის ანაზღაურებადი
ღირებულება. ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ მანქანადანადგარის ანაზღაურებადი ღირებულება განსაზღვროს გამოყენების
ღირებულებაზე დაყრდნობით, რადგან მიიჩნევს, რომ გამოყენების
ღირებულება საუკეთესოდ აღწერს იმ სიდიდეს, რის მიღებასაც საწარმო
აქტივიდან მოელის;
მანქანა-დანადგარის გამოყენების ღირებულების შესაფასებლად, საწარმო
იყენებს ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულ ბიუჯეტს, რომელიც ასახავს:
• სახერხი დაზგის გამოყენებით მოსალოდნელი ფულადი სახსრების
შემოსვლას,
• სახერხი დაზგის გამოყენებისთვის საჭირო დანახარჯებს - 2,500 ლარი
წლიურად, რომელიც აუცილებელია მანქანა-დანადგარის მიმდინარე
მდგომარეობით მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის დონის
შესანარჩუნებლად.
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წელი

მომავალი ფულადი
ნაკადის შემოსვლა
(ლარი)

მოსალოდნელი
ფულადი ნაკადების
გადინება (ლარი)

სახერხი დაზგის
გამოყენებით
მოსალოდნელი
წმინდა ფულადი
სახსრების შემოსვლა
(ლარი)

20X1

19,000

2,500

16,500

20X2

20,000

2,500

17,500

20X3

18,000

2,500

15,500
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20X4

17,000

2,500

14,500

20X5

16,000

2,500

13,500

გამოყენების
ღირებულება (ლარი):

77,500

რადგან საწარმოს ხელმძღვანელობა წინდახედულობის პრინციპით
ხელმძღვანელობს და მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების შემოსვლას
პესიმისტური სცენარით აფასებს, ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ
ანაზღაურებადი ღირებულების დასადგენად სხვა დამატებითი
კორექტირებების გაკეთება არ არის საჭირო. შესაბამისად, სახერხი
დაზგის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასებას საწარმოს
ხელმძღვანელობა ახდენს გამოყენების ღირებულებაზე დაყრნობით,
რაც 77,500 ლარს შეადგენს.

9.3

როდესაც საწარმო ადგენს აქტივის შესაძლო გაუფასურების ნიშნებს, მან
უნდა გაითვალისწინოს, სულ მცირე, შემდეგი ნიშნები:
ინფორმაციის გარე წყაროები
(ა) მოცემული საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში აქტივის საბაზ
რო ღირებულება (ან საწარმოს მიერ საანგარიშგებო თარიღის მდგო
მარეობით განსაზღვრული აქტივის საბაზრო ღირებულების საიმე
დოდ შეფასება) უფრო მეტად შემცირდა, ვიდრე მოსალოდნელი იქ
ნებოდა ჩვეულებრივი გამოყენების ან დროის გასვლის შედეგად;

მაგალითი 3- აქტივის საბაზრო ღირებულების მნიშვნელოვნად შემცირება
01/01/20X1 წელს A საწარმო 21,000 ლარად ყიდულობს დანადგარს (A
დანადგარი).
20X2 წელს ახალი ტექნოლოგია ნაკლებად ძვირი დანადგარის მეშვეობით A
დანადგარის ფუნქციის შესრულების საშუალებას იძლევა. ამიტომ, აშკარაა,
რომ A დანადგარის მომსახურების პოტენციალის მქონე დანადგარების სა
ბაზრო ღირებულება მნიშვნელოვნად შემცირდა 20X2 წელს, რადგან ახალი
შემცვლელი დანადგარი მხოლოდ 10,000 ლარი ღირს. ეს ინფორმაცია მიუ
თითებს, რომ 31/12/20X2 წელს A დანადგარი გაუფასურებულია.

(ბ) მოცემულ პერიოდში მომხდარი ან ახლო მომავალში მოსალოდნელი
მნიშვნელოვანი ცვლილებები იმ ტექნოლოგიურ, საბაზრო, ეკონომი
კურ ან სამართლებრივ გარემოში, სადაც ფუნქციონირებს საწარმო,
ან იმ ბაზარზე, რომლისთვისაც განკუთვნილია აქტივი, რამაც უარ
ყოფითი გავლენა მოახდინა საწარმოზე, ან ახლო მომავალში მოახ
დენს;

მაგალითი 4- ტექნოლოგიური გარემოს ცვლილებები
01/01/20X1 წელს A საწარმო ყიდულობს ანალოგიურ მოწყობილობას დიაგ
ნოსტიკური მომსახურების გასაწევად. ხელმძღვანელობა მოელის, რომ ამ
მოწყობილობას 10 წლის განმავლობაში გამოიყენებს.
20X2 წლის ბოლოს გამოჩნდა ახალი და მნიშვნელოვნად უკეთსი ციფრუ
ლი დიაგნოსტიკური ტექნოლოგიები, რომლებიც მოსალოდნელია, რომ
მომდევნო ერთი ან ორი წლის განმავლობაში განაპირობებენ ანალოგიურ
დიგნოსტიკურ მოწყობილობებზე მოთხოვნის გაქრობას.
ამიტომ, 31/12/20X2 წელს A საწარმო მოელის, რომ ის თავის ანალო
გიურ მოწყობილობას 20X3 წლის ბოლოს ჩაანაცვლებს ციფრული მოწყო
ბილობით. ეს ინორმაცია მიანიშნებს, რომ ანალოგიური მოწყობილობა
გაუფასურებულია.

მაგალითი 5- ცვლილებები სამართლებრივ გარემოში
01/01/20X1 წელს A საწარმომ შეიძინა ფორმალდეჰიდის თხევადი საღება
ვის აეროგრაფი, მის მიერ წარმოებული ავეჯის შესაღებად. ხელმძღვანელო
ბა მოელის, რომ ამ მოწყობილობას 10 წლის განმავლობაში გამოიყენებს.
20X2 წლის ბოლოს მთავრობამ მოულოდნელად მიიღო კანონი, რომლითაც
20X3 წლის შუა რიცხვებიდან იკრძალება ფორმალდეჰიდის გამოყენება.
ამიტომ, 31/12/20X3 წელს ხელმძღვანელობა მოელის, რომ მნიშვნელოვან
დანახარჯს გასწევს თავისი თხევადი აეროგრაფის სისტემის მოდიფიცირე
ბისათვის, რათა შესაძლებელი გახდეს მისი გამოყენება იმ მასალებისთვის,
რომლებიც აკმაყოფილებენ ახალ კანონმდებლობას.
ეს ინფორმაცია მიანიშნებს, რომ 31/12/20X2 წელს ფორმალდეჰიდის თხე
ვადი საღებავის აეროგრაფის სისტემა გაუფასურებულია.

(გ) საწარმოს საკუთარი კაპიტალის საბალანსო ღირებულება მეტია ხელ
მძღვანელობის მიერ განსაზღვრულ, მთელი საწარმოს საბაზრო ღირე
ბულების საიმედოდ შეფასებაზე (მაგალითად, საბაზრო ღირებულების
საიმედოდ შეფასება ხელმძღვანელობას შეიძლება დასჭირდეს საწარ
მოს გასაყიდი ფასის განსაზღვრისთვის, მისი ნაწილობრივ ან მთლიანად
გაყიდვის განზრახვის შემთხვევაში).
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მაგალითი 6- საწარმოს გაყიდვა
A საწარმო ურბანული მებაღეობისა და გამწვანების მომსახურებას ეწევა
თბილისში არსებული თავისი შენობა-ნაგებობებიდან, სადაც განლაგებუ
ლია ასევე მისი დანადგარები.
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20X1 წელს A საწარმოს ოთხი აქციონერიდან (ოჯახის A ტრასტი) ერთ-ერთმა
აქციონერმა აიღო A საწარმოს აქციების გაყიდვის ვალდებულება.
31/12/20X1 წელს:
•

A საწარმოს წმინდა აქციების საბალანსო ღირებულება არის 131,000 ლა
რი (გაუფასურების შეფასებამდე);

• ორმა პოტენციურმა მყიდველმა წარმოადგინა თავიანთი წინადადებები
A საწარმოს აქციების 25%-ის ყიდვაზე ოჯახის A ტრასტისგან:
·

B საწარმო სთავაზობს 25,000 ლარს; ხოლო

·

C საწარმო სთავაზობს 25,500 ლარს.

ეს ინფორმაცია მიუთითებს, რომ A საწარმოს ზოგიერთი აქტივი გაუფასუ
რებულია, რადგან ექსტრაპოლაციის (განზოგადების) საფუძველზე ისინი A
საწარმოს დაახლოებით 100,000 ლარად აფასებენ, როდესაც მისი საბალან
სო ღირებულება 131,000 ლარია.

ინფორმაციის შიდა წყაროები
(ა) არსებობს აქტივის მოძველების ან მისი ფიზიკური დაზიანების ნიშანი;
(ბ) მოცემულ პერიოდში მოხდა ან ახლო მომავალში მოხდება მნიშვნე
ლოვანი ცვლილებები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს საწარმო
ზე იმ თვალსაზრისით, რომ გავლენას მოახდენს აქტივის მიმდინარე
ან მოსალოდნელი გამოყენების ხარისხზე, ან მეთოდზე. ამგვარ ცვლი
ლებებს განეკუთვნება აქტივის მოცდენა, იმ საქმიანობის შეწყვეტის ან
ცვლილების გეგმები, რომლისთვისაც გამოიყენება აქტივი, ასევე ნავა
რაუდევ თარიღზე უფრო ადრე აქტივის ექსპლუატაციიდან ამოღების
გეგმა;
აქტივი მიიჩნევა, რომ მოცდენილია, თუ საწარმო არ იყენებს ან ახლო მო
მავალში შეწყვეტს მის გამოყენებას. მოცდენილი აქტივების სხვა მაგალი
თებია მიმდინარე მშენებლობა, რომელიც აღარ არის მოსალოდნელი, რომ
დასრულდება ან მოსალოდნელი აღარ არის, რომ მისი დასრულება ეკონო
მიკურად სასარგებლოა. მსგავს სიტუაციებში საჭიროა მოცდენილი აქტივის
გაუფასურებაზე შეფასება.

(გ) შიდა ანგარიშგებიდან ჩანს, რომ აქტივის გამოყენების ეკონომიკური
მაჩვენებლები ან წარმადობა მოსალოდნელზე უფრო მეტად გაუარეს
და, ან მომავალში გაუარესდება. ამ კონტექსტში აქტივის ეკონომიკური
მაჩვენებლები მოიცავს საოპერაციო შედეგებსა და ფულად ნაკადებს.

მაგალითი 7- აქტივის შემცირებული წარმადობა
01/01/20X1 წელს A საწარმომ 21,000 ლარად შეიძინა დანადგარი, რომელ
საც გამოიყენებს ხის ავეჯის საწარმოებლად. A საწარმო ამ დანადგარს
წრფივი მეთოდით არიცხავს ცვეთას 3 წლიანი მომსახურების ვადის განმავ
ლობაში, ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე. შესაბამისად, წლიური ცვეთა
არის 7,000 ლარი (ანუ 21,000 ლარი/3 წლიან მომსახურების ვადაზე).
ხელმძღვანელობის მოლოდინები 01/01/20X1 წელს:
·

დანადგარი 150 ხის მაგიდას აწარმოებს წელიწადში;

·

ამონაგები 45,000 ლარის ოდენობით (ანუ 150 მაგიდა წელიწადში x 3
წელზე x 100 ლარ გასაყიდ ფასზე).

თუმცა, 20X1 წელს A საწარმომ მხოლოდ 80 მაგიდა აწარმოა.
31/12/20X1 წელს ხელმძღვანელობამ დაასკვნა, რომ მისი თავდაპირველი
მოლოდინი გაყიდვების შესახებ ძალიან ოპტიმისტური იყო და ახლა ის მოე
ლის მხოლოდ 21,000 ლარის მიღებას მაგიდების გაყიდვიდან ამონაგების სა
ხით 20X2 და 20X3 წელს ჯამურად. ამგვარად, ხელმძღვანელობა მოელის
3,000 ლარის ოდენობით სამომავლო საოპერაციო ზარალის მიღებას:

წლები 2-3 კუმულაციურად
ლარი
ამონაგები

21,000

მასალები და სამუშაო ძალა

(10,000)

ცვეთა

(14,000)

საოპერაციო ზარალი

(3,000)

გაუარესებული შიდა ფინანსური პროგნოზი მიუთითებს მანქანის წარმადო
ბის გაუარესებაზე 31/12/20X1 წელს.

გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა
9.4

როდესაც საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის საბალანსო ღირებულება
აღემატება საწარმოს მიერ საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის საბაზრო
ღირებულების საიმედო შეფასებას, მაშინ საწარმომ აქტივის საბალანსო ღი
რებულება უნდა შეამციროს საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით გან
საზღვრული აქტივის საბაზრო ღირებულების საიმედო შეფასების ოდენობამ
დე და ამგვარი გაუფასურების ზარალი ხარჯის სახით მაშინვე უნდა აღიაროს
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

მას შემდეგ, რაც საწარმო არაფინანსური აქტივის გაუფასურების ნიშნებს
დაადგენს და აქტივის ანაზღაურებად ღირებულებას განსაზღვრავს
(იხ. პუნქტი 9.2), საწარმომ აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება უნდა
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არაფინანსური აქტივისთვის:
• საბალანსო
ღირებულება
არის
აქტივის
თავდაპირველი
თვითღირებულება, შემცირებული დაგროვილი ცვეთით / ამორტიზაციით
(თუ ასეთი არსებობს) და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით, თუ
ასეთი არსებობს (იხ. პუნქტი 7.11); და
• ანაზღაურებადი ღირებულება არის საანგარიშგებო თარიღისთვის
შეფასებული თანხა, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის აქტივიდან
(იხ. პუქნტი 2.25).
გაუფასურების ზარალი აისახება საწარმოს შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანაგარიშგების მუხლში - „გაუფასურების ხარჯი სხვა არაფინანსური აქტივები“.

მაგალითი 8 - გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა
01/01/20X1 წელს A საწარმო 200,000 ლარად ყიდულობს შენობას. ამ შე
ნობას ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით, 20 წლიანი სასარგებლო მომსა
ხურების ვადის განმავლობაში, ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე. შესაბა
მისად, შენობის საბალანსო ღირებულება 31/12/20X5 წელს არის 150,000
ლარი (ანუ 200,000 ღირებულება x 15 დარჩენილი წელი/20 წლიანი მომსა
ხურების ვადა).
31/12/20X5 წელს მთავრობამ ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშე
ნებლობა დაიწყო A საწარმოს შენობის მახლობლად. ეს უარყოფით გავ
ლენას ახდენს მახლობლად მდებარე შენობების საბაზრო ფასზე. ამიტომ,
31/12/20X5 წელს A საწარმომ გადაწყვიტა ამ შენობის გაყიდვა თავისი საქ
მიანობის სხვა ტერიტორიაზე გადასატანად.
იმის გამო, რომ არსებობს გაუფასურების ნიშანი, 31/12/20X5 წელს A სა
წარმო შენობის საბაზრო ღირებულებას აფასებს 100,000 ლარად. ის მოე
ლის ასევე 5,000 ლარის ოდენობით გაყიდვის ხარჯების გაწევას.
ვინაიდან 31/12/20X5 ანგარიშგების თარიღისთვის შენობის საბალანსო
ღირებულება (150,000 ლარი) აჭარბებს მის ანაზღაურებად ღირებულებას
95,000 ლარს (100,000 – 5,000 ლარი), A საწარმომ 20X5 წელს უნდა აღიაროს
გაუფასურების ზარალი 55,000 ლარი (150,000 საბალანსო ღირებულებას 95,000 ანაზღაურებადი ღირებულება). ამიტომ, A საწარმო:
გაუფასურების ზარალს ასახავს 20X5 წლის შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების მუხლში: „გაუფასურების ხარჯი სხვა არაფინანსური აქტივები“; და
შენობას 95,000 ლარად ასახავს თავისი ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში, შემდეგ მუხლში: „გრძელვადიანი აქტივები: შენობები“ (ანუ

შენობის საბალანსო ღირებულებას 150,000 ლარიდან ამცირებს საანგარიშგებო
თარიღით ანაზღაურებად ღირებულებამდე).
31/12/20X5 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს ასრულებს:
ანგარიში

დებეტი
(ლარი )

გაუფასურების ზარალი - სხვა არაფინანსური აქტივები

55,000

გრძელვადიანი აქტივები: შენობები

კრედიტი
(ლარი )

55,000

გაუფასურების ზარალის შემცირება
9.5

დაუშვებელია, რომ საწარმომ მოახდინოს ადრე აღიარებული გაუფასუ
რების ზარალის შემცირება.

გადაწყვეტილების ხე: არაფინანსური აქტივების გაუფასურებისადმი მიდ
გომა მე-9 განყოფილების მოქმედების სფეროში

არსებობს გაუფასურების
ნიშნები?
დიახ
1. განსაზღვრეთ ამ
აქტივის ანაზღაურებადი
ღირებულება
(საანგარიშგებო
თარიღისთვის)
2. ეს ღირებულება
შეუდარეთ აქტივის
საბალანსო
ღირებულებას
საბალანსო ღირებულება
აღემატება ანაზღაურებად
ღირებულებას?
დიახ
განსხვავება არის
გაუფასურების ზარალი,
რაც ამცირებს აქტივის
საბალანსო ღირებულებას
და აღიარდება
შემოსავლების, ხარჯებისა
და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში

არა

არაფერი მოიმოქმედოთ

ა
არ
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მოქმედების სფერო
10.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება იჯარის ბუღალტრულ აღრიცხვას,
გარდა სალიცენზიო ხელშეკრულებებისა, რომლებიც ეხება კინემატოგ
რაფიული ნაწარმოებების, ვიდეოგრამების, შესრულების, ხელნაწე
რების, პატენტებისა და საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოებე
ბის გამოყენებას. (იხ. არამატერიალური აქტივები მე-7 განყოფილებაში
- „გრძელვადიანი აქტივები“).

10.2

იჯარა არის მხარეთა ურთიერთშეთანხმება, რომლის თანახმად მეიჯარე,
საიჯარო გადახდის ან გადახდების მიღების მიზნით, მოიჯარეს გადას
ცემს აქტივის გამოყენების უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინე
ბული ვადის განმავლობაში.

როდესაც მეიჯარე იჯარის ფარგლებში მოიჯარეს აქტივის გამოყენების უფ
ლებას აძლევს მანამ, სანამ მოიჯარე გადაიხდის აღნიშნული გამოყენების
უფლებისათვის, მაშინ ეს იჯარა დაფინანსების ფორმაა (მეიჯარისგან აღე
ბული სესხის მსგავსი).
აუცილებელი არ არის, რომ შეთანხმებას იურიდიული ფორმა ჰქონდეს
„საიჯარო შეთანხმების“ სახით იმისათვის, რომ დააკმაყოფილოს მე-10
განყოფილებაში მოცემული იჯარის განმარტება. იჯარის განმარტება მოი
ცავს საიჯარო შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს აქტივის გაქირავებაზე, რაც
მოიჯარეს აძლევს აქტივის საკუთრების უფლების შეძენის ალტერნატივას,
და ასევე გაყიდვის პირობით შეთანხმებებს, როდესაც საკუთრების უფლება
ავტომატურად გადადის მოიჯარეზე საბოლოო საიჯარო გადახდის განხორ
ციელებისას.

იჯარის კლასიფიკაცია
10.3

იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც იჯარა საკუთრების გადაცემის პირო
ბით, თუ საიჯარო შეთანხმებაში მითითებულია, რომ საიჯარო ურთიერ
თობის საგნის საკუთრების უფლება მეიჯარისგან მოიჯარეს გადაეცემა
იჯარის ვადის გასვლისას.

იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით არის შეთანხმება, სადაც დასაწ
ყისშივე არის ცნობილი, რომ მოიჯარის დეფოლტს თუ არ ექნება ადგილი,
საიჯარო აქტივის საკუთრების უფლება მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის ვადის
დასასრულს.
როგორც წესი, საკუთრების უფლების გადაცემა უდავოდ მიიჩნევა, თუ შე
თანხმებაში მითითებულია, რომ მსგავსი გადაცემა ავტომატურად მოხდება
იჯარის ვადის ამოწურვისას (ანუ როდესაც განხორციელდება საბოლოო გა
დახდა).
როდესაც აქტივის საკუთრების უფლების გადაცემა მოიჯარის დეფოლტის
გარდა გარკვეულ სხვა პირობებთან არის დაკავშირებული, მაშინ იჯარა არ
კლასიფიცირდება, როგორც იჯარა საკუთრების უფლების გადაცემის პირო
ბით. ამ განსხვავებას მკაცრი წესის ფორმა აქვს, საბაზისო ეკონომიკური ში
ნაარსის ამსახველი პრინციპის ნაცვლად. შესაბამისად, თითქმის ერთნაირი
ეკონომიკური შინაარსის იჯარა სხვადასხვანაირად კლასიფიცირდება (იხი
ლეთ 1-ლი მაგალითი საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის შესახებ და
მე-2 მაგალითი მარტივი იჯარის შესახებ).(1)
(1)

საიჯარო შეთანხმების ეკონომიკური შინაარსი ორივე, 1-ელ და მე-2 მაგა
ლითში არის ის, რომ A საწარმო 01/01/20X1 წელს ყიდულობს კონკრეტულ
ავტომობილს B საწარმოსგან უზრუნველყოფილი კრედიტით (მოცემულ
შემთხვევაში კონკრეტული ავტომობილია ამ სესხის უზრუნველყოფა).

მაგალითი 1- იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით
01/01/20X1 წელს A საწარმო და B საწარმო აფორმებენ საიჯარო ხელშეკ
რულებას. ხელშეკრულებაში მითითებულია შემდეგი:
·

B საწარმო (მეიჯარე) A საწარმოს (მოიჯარე) გადასცემს კონკრეტული
ავტომობილის (რომლის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასია 100,000 ლა
რი 01/01/20X1 წელს) გამოყენების უფლებას ორწლიან პერიოდში, რო
მელიც იწყება 01/01/20X1 წელს.

·

31/12/20X2 წელს A საწარმო B საწარმოს 121,000 ლარს უხდის. მსგავ
სი გადახდისას ამ ავტომობილის საკუთრების უფლება გადაეცემა B
საწარმოსგან.

არის თუ არა ეს იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით?
ეს არის იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით, რადგან სახელშეკრულებო
პირობებში მითითებულია, რომ საიჯარო აქტივი იჯარის ვადის ამოწურვი
სას მოიჯარეს (A საწარმოს) გადაეცემა.

10.4

მარტივია იჯარა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული, როგორც იჯარა
საკუთრების გადაცემის პირობით.

მაგალითი 2- მარტივი იჯარა
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01/01/20X1 წელს A საწარმო და B საწარმო აფორმებენ საიჯარო ხელშეკ
რულებას. ხელშეკრულებაში მითითებულია შემდეგი:
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• B საწარმო (მეიჯარე) A საწარმოს (მოიჯარე) გადასცემს კონკრეტული
ავტომობილის (რომლის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასია 100,000 ლარი
01/01/20X1 წელს) გამოყენების უფლებას ორი წლის ვადით, რომელიც იწ
ყება 01/01/20X1 წელს.
• 31/12/20X2 წელს A საწარმო B საწარმოს 121,000 ლარს უხდის.
• 01/01/20X3 წელს A საწარმოს აქვს ამ ავტომობილის (ანუ საიჯარო აქტი
ვის) შეძენის ალტერნატივა B საწარმოსგან 1 ლარად.
01/01/20X1 წელს მაღალია ალბათობა, რომ A საწარმო გამოიყენებს შე
ძენის ალტერნატივას, რადგან ეკონომიკური თვალსაზრისით აბსურდული
იქნებოდა ეს რომ არ გაეკეთებინა.
არის თუ არა ეს იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით?
მიუხედავად იჯარის ეკონომიკური შინაარსისა, ეს იჯარა არ არის იჯარა სა
კუთრების გადაცემის პირობით, რადგან ხელშეკრულების პირობებში მითი
თებული არ არის, რომ თუ არ მოხდება მოიჯარის დეფოლტი, საიჯარო აქტი
ვი მოიჯარეს (A საწარმო) გადაეცემა იჯარის ვადის ამოწურვისას.

მაგალითი 3- მარტივი იჯარა
01/01/20X1 წელს A საწარმო და B საწარმო აფორმებენ საიჯარო ხელშეკ
რულებას. ხელშეკრულებაში მითითებულია შემდეგი:
·

B საწარმო (მეიჯარე) A საწარმოს (მოიჯარე) გადასცემს კონკრეტული ახლადაშენე
ბული ქარხნის შენობას ორი წლის ვადით, რომელის გამოყენების უფლებაც იწყება
01/01/20X1 წელს. ყოველი თვის 1-ელ დღეს, 01/01/20X1 წელს დაწყებულ 36 თვიან პე
რიოდში, A საწარმო 9,000 ლარს უხდის B საწარმოს.

·

31/12/20X3 წელს A საწარმო ცლის შენობას.

არის თუ არა ეს იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით?
ეს იჯარა არ არის იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით, რადგან ხელშეკ
რულების პირობებით შენობა მოიჯარეს (A საწარმო) არ გადაეცემა იჯარის
ვადის ამოწურვისას.

მოიჯარე – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა
10.5

თავდაპირველი აღიარება – იჯარის ვადის დასაწყისში მოიჯარემ იჯარის ფარ
გლებში თავისი უფლებები და ვალდებულებები ფინანსური მდგომარეობის ან
გარიშგებაში უნდა აღიაროს აქტივებისა და ვალდებულებების სახით მათი დაუ
ყოვნებლივ გადახდის ფასით. დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არ უნდა აღემა
ტებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული საიჯარო გადახდების ჯამს.

იჯარის ვადა იწყება თარიღით, როდესაც იჯარის შესაბამისად, მეიჯარე აქტივს

მოიჯარის მიერ გამოყენებისთვის ხელმისაწვდომს გახდის. საიჯარო ურთიერ
თობის დაწყება ზოგჯერ იმ თარიღის შემდეგ ხდება, როდესაც ფორმდება საიჯა
რო შეთანხმება (ანუ, როგორც წესი, საიჯარო შეთახმებაზე ხელმოწერისას).
საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის შემთხვევაში იჯარის ვადა იწყე
ბა მაშინ, როდესაც მოიჯარე აღიარებს საკუთრების გადაცემის პირობით
იჯარით მიღებული აქტივის შესყიდვას და საიჯარო ვალდებულებას თავის
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში იმ თანხით, რომელიც საიჯარო
აქტივის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასის ტოლია.
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არის ფასი, რომელსაც მოიჯარე გადაიხდი
და ამ აქტივის შესაძენად იჯარის ვადის დაწყების მომენტში.

მაგალითი 4- საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის თავდაპირველი
აღიარება - მოიჯარე
01/01/20X1 წელს A საწარმომ, რომელიც რძის პროდუქტებით საცალოდ
ვაჭრობს, შეიძინა ახალი კამერა-მაცივარი როგორც მოიჯარემ, საკუთრების
გადაცემის პირობით იჯარის გაფორმებით B საწარმოსთან (მეიჯარე). იჯარის
ვადაა 3 წელი. საიჯარო მოწყობილობის საკუთრების უფლება ავტომატურად
გადადის A საწარმოზე 31/12/20X3 წელს, როდესაც იგი ბოლო საიჯარო
გადახდას განახორციელებს.
სულ საიჯარო გადასახდელების ოდენობაა 5,100 ლარი. იმავე თარიღით
მწარმოებლის მიერ გაყიდული ახალი მაცივრის დაუყოვნებლივ გადახდის
ფასია 4,200 ლარი.
ახალი მაცივრის ეკონომიკური მომსახურების ვადაა 10 წელი. საკუთრების
უფლების მოპოვება A საწარმოს მაცივრის გამოყენების საშუალებას
აძლევს იჯარის შემდეგ დარჩენილი 7 წლიანი ეკონომიკური მომსახურების
განმავლობაში.
გაკეთებული დაშვებები: ამ მაგალითში მოცემული თანხები არ შეიცავს
დღგ-ს (ანუ ამ მაგალითში უგულებელყოფილია დღგ-თან დაკავშირებული
ყველა ასპექტი).
იჯარის დაწყებისას A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს შეასრულებს:

ანგარიში
გრძელვადიანი აქტივები: იჯარა საკუთრების
გადაცემის პირობით: მაცივარი
სხვა ვალდებულება (საიჯარო ვალდებულება)

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

4,200
4,200
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A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში:
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·

საიჯარო აქტივი აისახება გრძელვადიანი აქტივების მუხლში „საიჯარო
აქტივები საკუთრების გადაცემის პირობით“; და

·

საიჯარო ვალდებულება აისახება „სხვა ვალდებულები“ მუხლში.
საიჯარო ვალდებულების შემდგომი შეფასება – შესაბამისი საპროცენტო
ხარჯები უნდა აღიარდეს წრფივი მეთოდით. კერძოდ, მოიჯარემ ხელშეკ
რულებით განსაზღვრული საიჯარო გადახდები ისე უნდა გაყოს საპრო
ცენტო ხარჯად და დასაფარი ვალდებულების ძირი თანხის შემცირებად,
რომ ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში აღიარებული შესაბამისი საპრო
ცენტო ხარჯი თანაბარი იყოს.

10.6

მაგალითი 5- საიჯარო ვალდებულების შემდგომი შეფასება - მოიჯარე
ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში. საიჯარო შეთანხმებაში მითითებუ
ლია შემდეგი საიჯარო გადახდები:
·

1,667 ლარი 31/12/20X1 წელს;

·

1,667 ლარი 31/12/20X2 წელს; და

·

1,766 ლარი 31/12/20X3 წელს.

A საწარმო ყველა საიჯარო გადახდას დროულად ახორციელებს.
იჯარის ვადის განმავლობაში მთლიანი საპროცენტო ხარჯი არის 900 ლა
რი (ანუ 5,100 საიჯარო გადახდები შემცირებული იჯარით მიღებული აქტივის
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასით, 4,200 ლარით). პუნქტის 10.6 შესაბამისად
300 ლარის ოდენობით საპროცენტო ხარჯი უნდა აღიარდეს ყოველ წელს,
20X1, 20X2 და 20X3 წლებში (ანუ წრფივი მეთოდით, 900 ლარი/3 წელი).
რადგან ყოველი გადახდიდან 300 ლარი საპროცენტო ხარჯზე უნდა განა
წილდეს, თითოეული გადახდიდან დარჩენილი თანხა ამცირებს საიჯარო
ვალდებულების საბალანსო ღირებულებას. მაგალითად, 31/12/20X1 წელს
შესრულდება შემდეგი ბუღალტრული გატარებები:
ანგარიში
საპროცენტო ხარჯი
სხვა ვალდებულება (საიჯარო ვა
ლდებულება)
ფულადი სახსრები

10.7

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

300
1,337
1,667

საიჯარო აქტივის შემდგომი შეფასება – მოიჯარემ იჯარით აღებულ აქ
ტივს ცვეთა უნდა დაარიცხოს წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისი
განყოფილების (როგორც წესი, მე-7 განყოფილება - „გრძელვადიანი

აქტივები“) მიხედვით, ხოლო გაუფასურების ნიშნების შემთხვევაში უნ
და შეაფასოს და, საჭიროების შემთხვევაში, აღრიცხოს გაუფასურების
ზარალი მე-9 განყოფილების – „არაფინანსური აქტივების გაუფასურე
ბა“ - შესაბამისად.
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მაგალითი 6- საიჯარო აქტივის შემდგომი შეფასება - მოიჯარე
ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში.
A საწარმო მოელის კამერა-მაცივრის სრული, 10 წლიანი ეკონომიკური
მომსახურების ვადის განმავლობაში გამოყენებას, რის შემდეგ ის გამოუ
სადეგარი გახდება, ნარჩენი ღირებულებით 0 ლარი.
შესაბამისად, A საწარმო მაცივარს ცვეთას 10 წლიანი მომსახურების ვადის
განმავლობაში არიცხავს წრფივი მეთოდით. წლიური ცვეთის ხარჯია 420
ლარი (ანუ 4,200 ლარი/10 წელი).
10 წლიანი მომსახურების ვადის განმავლობაში მაცივრის ცვეთის აღრიც
ხვისთვის საჭირო ბუღალტრული გატარებები იქნება შემდეგი:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

ცვეთის/ამორტიზაციის ხარჯი
გრძელვადიანი აქტივები:
სხვა ძირითადი საშუალებები
(დაგროვილი ცვეთა)

კრედიტი (ლარი)

420
420

მოიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვა
10.8

მოიჯარემ (იჯარის ხელშეკრულების ფარგლებში) საიჯარო გადახდები
ხარჯის სახით უნდა აღიაროს წრფივი მეთოდით იჯარის ვადის განმავ
ლობაში შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგა
რიშგებაში.

იჯარის ხელშეკრულების ფარგლებში (როდესაც იჯარა არ არის იჯარა სა
კუთრების გადაცემის პირობით) საიჯარო გადახდები, როგორც წესი, ხარ
ჯის სახით აღიარდება მათი გადახდისას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
დროთა განმავლობაში მნიშვნელოვნად იცვლება საიჯარო გადახდების ვა
დები ან ოდენობა.

მაგალითი 7- მარტივი იჯარის აღრიცხვა – თანაბარი ყოველთვიური საიჯა
რო გადახდები - მოიჯარე
01/01/20X1 წელს A საწარმო ხდება (როგორც მოიჯარე) ავტომობილის 36
თვიანი საიჯარო ურთიერთობის მონაწილე, გადახდა ხორციელდება თანაბ
რი თვიური გადახდებით, 1,000 ლარის ოდენობით და გადახდა ყოველი თვის

1-ელ დღეს უნდა განხორციელდეს 36 თვის განმავლობაში.
დაშვებები:
• ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და

156

• დღგ უგულებელყოფილია ამ მაგალითში.
იჯარის პირობების შესაბამისად A საწარმო ყოველი თვის პირველ დღეს
ასრულებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

სხვა ხარჯები (საიჯარო ხარჯი)

კრედიტი (ლარი)

1,000

ფულადი სახსრები

1,000

როგორც წესი, საიჯარო გადახდების გრაფიკში მნიშვნელოვანი ცვლილე
ბები განპირობებულია მეიჯარის მოტივაციით, რომ მოიჯარე დაითანხმოს
საიჯარო შეთანხმებაზე; ან მეიჯარის მიერ მოთხოვნილი დამატებითი წინას
წარი გადასახდელების გამო.
მეიჯარის მოტივაციის მაგალითებია:
უფასო ან შემცირებული საიჯარო გადასახდელის პერიოდები, როგორც წე
სი, საიჯარო შეთანხმების დასაწყისში;
მეიჯარისთვის წინასწარ თანხის გადახდები;
მეიეჯარის მიერ მოიჯარის დანახარჯების ანაზღაურება (მაგალითად, ად
გილმდებარეობის შეცვლასთან დაკავშირებული დანახარჯები, ჯარიმა სხვა
მხარესთან საიჯარო ურთიერთობის ნაადრევად შეწყვეტისთვის).
იჯარის ვადის განმავლობაში გადახდების მნიშვნელოვანი ცვალებადობის
შემთხვევაში იჯარის მთლიანი დანახარჯები (ყველა საიჯარო გადასახდე
ლის ჯამი) თითოეულ პერიოდზე უნდა გადანაწილდეს წრფივი მეთოდით,
რაც გამოიწვევს იჯარის ყველა პერიოდში თანაბარ ხარჯებს. ფაქტობრივ გა
დახდებთან განსხვავება უნდა აღიარდეს დარიცხვის ან ავანსის გადახდის
სახით.

მაგალითი 8- მარტივი იჯარის ბუღალტრული აღრიცხვა - „იჯარისგან თავი
სუფალი“ პერიოდი - მოიჯარე
01/01/20X1 წელს A საწარმო 5 წლიან (60 თვე) საიჯარო ხელშეკრულებას
აფორმებს კონკრეტული ოფისის გამოყენების ექსკლუზიური უფლებისთვის.
საიჯარო ურთიერთობის დაწყების მოტივაციის სახით მეიჯარემ A საწარმო
საიჯარო გადასახდელის გადახდისგან გაათავისუფლა პირველი 3 თვის გან
მავლობაში. დაწყებული 01/04/20X1 წლიდან ყოველთვიური საიჯარო გა
დასახადი, 1,000 ლარი, უნდა იქნეს გადახდილი ყოველი თვის ბოლოს, იჯა
რის ვადის განმავლობაში, ანუ სულ საიჯარო გადახდები იქნეს 57,000 ლარი
(ანუ 57 თვე x 1,000 ლარი).

წრფივი მეთოდის გამოყენებით თვიური იჯარის ხარჯი არის 950 ლარი (ანუ
57,000 ლარი/60 თვე).
გაკეთებული დაშვებები:
• ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და
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• ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია.
• ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც იჯარის აღრიცხვისთვის უნდა
შესრულდეს 20X1 წლის იანვარში, თებერვალსა და მარტში, გახლავთ
შემდეგი:
ანგარიში

სხვა ხარჯები (საიჯარო
ხარჯები)

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

950
950

დარიცხული ხარჯი

20X1 წლის აპრილიდან 20X5 წლის დეკემბრამდე ყოველთვიური საიჯარო
გადახდების აღრიცხვისთვის უნდა შესრულდეს შემდეგი ბუღალტრული
გატარებები:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

სხვა ხარჯები (საიჯარო ხარჯები)

950

სხვა ხარჯები (დარიცხული
ხარჯი)

50

ფულადი სახსრები

კრედიტი (ლარი)

1,000

მაგალითი 9- მარტივი იჯარის აღრიცხვა – საკომისიო - მოიჯარე
01/01/20X1 წელს A საწარმო 5 წლიან (60 თვე) საიჯარო ხელშეკრულებას
აფორმებს კონკრეტული ოფისის გამოყენების უფლებისთვის. ყოველთვიური
საიჯარო გადასახადი, 1,000 ლარი, გადასახდელია ყოველი თვის ბოლო დღეს.
საიჯარო ხელშეკრულებაში მითითებულია ასევე, რომ A საწარმო მეიჯარეს
საკომისიოს უხდის 3,000 ლარის ოდენობით 01/01/20X1 წელს. შესაბამისად:
• 20X1 წლის იანვარში A საწარმო მეიჯარეს უხდის 4,000 ლარს (ანუ 3,000
ლარი საკომისიო + 1,000 ლარი იჯარა); და
• იჯარის ვადის განმავლობაში მთლიანი გადახდები არის 63,000 ლარი
(ანუ 3,000 ლარი საკომისიო + 60 თვე x 1,000 ლარი იჯარა).
წრფივი მეთოდის გამოყენებით საიჯარო ხარჯი იქნება 1,050 ლარი (ანუ
63,000 ლარი/60 თვე).
გაკეთებული დაშვებები:
• ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და
• ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია.

01/01/20X1 წელს იჯარის აღრიცხვის ბუღალტრული გატარებებია:
ანგარიში
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დებეტი (ლარი)

გაცემული ავანსები და
დარიცხული მისაღები
შემოსავალი

კრედიტი (ლარი)

3,000
3,000

ფულადი სახსრები

31/01/20X1 წელს (და იჯარის ვადის განმავლობაში დარჩენილი 59-ვე თვის
ბოლოს) იჯარის აღრიცხვის ბუღალტრული გატარებებია:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

სხვა ხარჯები (საიჯარო ხარჯები)
ფულადი სახსრები
გაცემული ავანსები და
დარიცხული მისაღები
შემოსავალი

10.9

კრედიტი (ლარი)

1,050
1,000
50

როდესაც მარტივი იჯარა ზარალიანი ხელშეკრულება ხდება, საწარმომ
ასევე უნდა გამოიყენოს მე-11 განყოფილება – „ანარიცხები, პირობითი
ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“.

მეიჯარე: მარტივი იჯარის აღრიცხვა
10.10

მეიჯარემ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგა
რიშგებაში, იჯარის ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით უნდა აღია
როს მარტივი იჯარიდან მიღებული საიჯარო შემოსავალი.

მეიჯარისთვის ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები მოიჯარის ბუღალ
ტრული აღრიცხვის მოთხოვნების ანალოგია.
იმ იჯარის ფარგლებში, რომელიც არ არის იჯარა საკუთრების გადაცემის პი
რობით, მეიჯარე აკონტროლებს საიჯარო აქტივს, მაშასადამე მას თავის ფი
ნანსურ ანგარიშგებაში აღრიცხავს ამ სტანდარტის შესაბამისი განყოფილე
ბის, კერძოდ, მე-7 განყოფილების - გრძელვადიანი აქტივები - შესაბამისად.

მაგალითი 10- მარტივი იჯარის ბუღალტრული აღრიცხვა – მეიჯარე
01/01/20X1 წელს B საწარმო (მეიჯარე) 10,800 ლარად ყიდულობს მოტოციკლს,
მისი იჯარით გაცემიდან მოგების მიღების მიზნით. მოტოციკლის სასარგებლო
მომსახურების ვადაა ათი წელი (120 თვე), ხოლო მისი ნარჩენი ღირებულება
უგულებელყოფილია, რადგან B საწარმოს მოსაზრებით ის არაარსებითია.
A საწარმო (მოიჯარე) სამწლიან საიჯარო ხელშეკრულებას აფორმებს
მოტოციკლზე B საწარმოსთან (მეიჯარე). ყველა საიჯარო გადასახდელის

ჯამია 3,600 ლარი. A საწარმო 100 ლარის ოდენობით საიჯარო გადასახდელს
უხდის B საწარმოს იჯარის ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლო დღეს.
გაკეთებული დაშვებები:
·

ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და

·

ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია.
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B საწარმო იჯარის ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლოს შემდეგ
ბუღალტრულ გატარებებს ასრულებს იჯარის აღრიცხვისთვის:
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

100

წმინდა ამონაგები: სხვა – იჯარა

100

B საწარმო იჯარის ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლოს შემდეგ
ბუღალტრულ გატარებებს ასრულებს მოტიციკლის ცვეთის აღრიცხვისთვის
(გამოთვლა: 10,800 ლარი/120 თვე):
ანგარიში
ცვეთის ხარჯი

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

90

გრძელვადიანი აქტივები:
ძირითადი საშუალებები
(დაგროვილი ცვეთა)

90

მაგალითი 11- მარტივი იჯარის აღრიცხვა – „იჯარისგან თავისუფალი”
პერიოდი – მეიჯარე
B საწარმო ფლობს ოფისებს, რომლებსაც იჯარით გასცემს.
01/01/20X1 წელს B საწარმო 5 წლიან (60 თვე) საიჯარო ხელშეკრულებას
აფორმებს A საწარმოსთან მისთვის B საწარმოს ერთ-ერთი ოფისის
გამოყენების ექსკლუზიურ უფლებაზე. საიჯარო ურთიერთობის დაწყების
მოტივირებისათვის B საწარმომ A საწარმო პირველი 3 თვის განმავლობაში
საიჯარო გადასახადის გადახდისგან გაათავისუფლა. დაწყებული 01/04/20X1
წლიდან თვიური იჯარა (საიჯარო გადახდები) არის 1,000 ლარი, რომელიც
გადახდილ უნდა იქნეს იჯარის ვადის განმავლობაში, ყოველი თვის ბოლოს,
ანუ მთლიანი საიჯარო გადახდები იქნება 57,000 (ანუ 57 თვე x 1,000 ლარი).
წრფივი მეთოდის გამოყენებით თვიური საიჯარო შემოსავალია 950 ლარი
(ანუ 57,000 ლარი/60 თვე).
გაკეთებული დაშვებები:
• ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და
• ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია.
• ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც უნდა შესრულდეს 20X1 წლის
იანვარში, თებერვალსა და მარტში, იჯარის აღრიცხვისთვის, გახლავთ
შემდეგი:

ანგარიში
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გაცემული ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი
(იჯარა)

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

950

ნეტო ამონაგები: სხვა – იჯარა

950

20X1 წლის აპრილიდან 20X5 წლის დეკემბრამდე ყოველთვიური საიჯარო
გადახდების აღრიცხვისთვის უნდა შესრულდეს შემდეგი ბუღალტრული
გატარებები:
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

1,000

გაცემული ავანსები და დარიცხული მისაღები შემოსავალი
(იჯარა)

50

ნეტო ამონაგები: სხვა – იჯარა

950

20X1 წლის იანვრიდან 20X5 წლის დეკემბრამდე B საწარმომ ცვეთა უნდა
დაარიცხოს ოფისს, რომელიც იჯარით გადასცა A საწარმოს.

მაგალითი 12- მარტივი იჯარის აღრიცხვა – საკომისიო – მეიჯარე
B საწარმო ფლობს ოფისებს, რომლებსაც იჯარით გასცემს.
01/01/20X1 წელს B საწარმო (მეიჯარე) 5 წლიან (60 თვე) საიჯარო ხელშეკრულე
ბას აფორმებს A საწარმოსთან (მოიჯარე) კონკრეტული ოფისის გამოყენების
უფლებაზე. თვიური იჯარა (საიჯარო გადახდები) არის 1,000 ლარი, რომელიც
გადახდილ უნდა იქნეს იჯარის ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლოს.
საიჯარო შეთანხმებაში მითითებულია ასევე, რომ A საწარმომ B საწარმოს
3,000 ლარის ოდენობით საკომისიო უნდა გადაუხადოს 01/01/20X1 წელს.
შესაბამისად:
• 20X1 წლის იანვარში A საწარმო მეიჯარეს უხდის 4,000 ლარს (ანუ 3,000
ლარი საკომისიო + 1,000 ლარი იჯარა); და
• იჯარის ვადის განმავლობაში მთლიანი გადახდები არის 63,000 ლარი
(ანუ 3,000 ლარი საკომისიო + 60 თვე x 1,000 ლარი იჯარა).
წრფივი მეთოდის გამოყენებით საიჯარო ხარჯი იქნება 1,050 ლარი (ანუ
63,000 ლარი/60 თვე).
გაკეთებული დაშვებები:
• ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და
• ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია.

01/01/20X1 წელს იჯარის აღრიცხვის ბუღალტრული გატარებებია:
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

3,000
3,000

გადავადებული შემოსავალი

31/01/20X1 წელს (და იჯარის ვადის განმავლობაში დარჩენილი 59-ვე თვის
ბოლოს) იჯარის აღრიცხვის ბუღალტრული გატარებებია:
ანგარიში
ფულადი სახსრები
გადავადებული შემოსავალი

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

1,000
50

წმინდა ამონაგები: სხვა - იჯარა

1,050

მეიჯარე: საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა
10.11

მეიჯარემ იჯარის ვადის დასაწყისში უნდა შეწყვიტოს იმ აქტივის აღიარე
ბა, რომელიც იჯარის საგანს წარმოადგენს და უნდა აღიაროს ფინანსური
აქტივი (საიჯარო მოთხოვნა).

იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით წარმოქმნის კონტროლს საიჯარო
აქტივზე, რომელიც მეიჯარემ გადასცა მოიჯარეს იჯარის ვადის დასაწყისში.
შესაბამისად, მეიჯარემ უნდა შეწყვიტოს საიჯარო აქტივის (როგორც წესი,
გრძელვადიანი აქტივი) აღიარება და ფინანსური აქტივი (საიჯარო მოთხოვ
ნა) აღიაროს, რაც წარმოადგენს მოიჯარისგან იჯარის ვადის განმავლობაში
სამომავლო გადახდების მიღებას.
სხვა სიტყვებით, ეკონომიკური შინაარსით მეიჯარე გრძელვადიან აქტივს
კრედიტით ყიდის მოიჯარეზე და ეს გრძელვადიანი აქტივი სესხის უზრუნ
ველყოფას წარმოადგენს.

10.12

აღიარებაშეწყვეტილი აქტივის საბალანსო ღირებულებასა (იხ. პუნქტი
10.11) და საიჯარო მოთხოვნის თავდაპირველ შეფასებას (იხ. პუნქტი 10.13)
შორის სხვაობიდან წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი, იჯარის ვა
დის დასაწყისში, შემოსავლის ან ზარალის სახით უნდა აღიარდეს შემო
სავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

10.13

საიჯარო მოთხოვნის შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას – იჯარის
ვადის დასაწყისში მეიჯარემ საიჯარო მოთხოვნა უნდა აღიაროს აქტივად
იმ თანხით, რომელიც იჯარით გაცემული აქტივის დაუყოვნებლივ გადახ
დის ფასის ტოლია. საიჯარო აქტივის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არ
უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული საიჯარო გადა
სახდელების ჯამს.
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მაგალითი 13 - საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის დაწყება - მეიჯარე
B საწარმო სატრანსპორტო და ლოჯისტიკის ბიზნეს-საქმიანობას ეწევა. იგი
5 მცირე ფურგონს ფლობს.
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01/01/20X1 წელს B საწარმო (მეიჯარე) საიჯარო ხელშეკრულებას აფორ
მებს A საწარმოსთან. საიჯარო ხელშეკრულების პირობებია:
• A საწარმო იღებს ფურგონის 2 წლის განმავლობაში გამოყენების უფ
ლებას;
• A საწარმო 20,000 ლარს უხდის (საიჯარო გადასახდელი) B საწარმოს
31/12/20X1 წელს და 31/12/20X2 წელს. რის შემდეგ, 31/12/20X2 წელს
ფურგონის საკუთრების უფლება ავტომატურად გადაეცემა B საწარმოს
გან A საწარმოს.
•

01/01/20X1 წელს (იჯარის ვადის დაწყება):

• A საწარმოსთვის იჯარით მიცემული ფურგონის საბალანსო ღირებულე
ბა არის 35,000 ლარი (90,000 ლარი თვითღირებულება, გამოკლებული
55,000 ლარი დაგროვილი ცვეთა); და
• ამ ფურგონის შეფასებული დაუყოვნებლივ გადახდის ფასია 37,000
ლარი.
• გაკეთებული დაშვებები:
• ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და
• ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია, წარმოდგენილი თანხები არ
შეიცავს დღგ-ს.
01/01/20X1 წელს B საწარმო ამ ოეპრაციას შემდეგნაირად აღრიცხავს:
ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

სავაჭრო მოთხოვნა – იჯარა(1)

37,000

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი საშუალებები
-ავტომობილი (დაგროვილი ცვეთა)

55,000

კრედიტი
(ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი საშუალებები
-ავტომობილი (თვითღირებულება)

90,000

სხვა შემოსავალი – გრძელვადიანი აქტივის გასვლიდან
მიღებული შემოსავალი (2)

2,000

შენიშვნა:
(1)

დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი, რომლის მიღება B საწარმოს შეუძლია ფურგონის
01/01/20X1 წელს გაყიდვით.

(2)

2,000 ლარი შემოსულობა არის სხვაობა იჯარის ვადის დაწყების თარიღით ფურგონის
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასსა (ანუ 37,000 ლარი) და მის საბალანსო ღირებულე
ბას შორის (90,000 ლარი ღირებულება შემცირებული 55,000 ლარი დაგროვილი ცვეთის
თანხით).

10.14

საიჯარო მოთხოვნის შემდგომი შეფასება – ფინანსური შემოსავალი
უნდა აღიარდეს წრფივი მეთოდით. კერძოდ, მეიჯარემ ხელშეკრულე
ბით განსაზღვრული საიჯარო გადახდები ისე უნდა გაყოს საპროცენტო
შემოსავლად და მისაღები საიჯარო მოთხოვნის შემცირებად, რომ ყო
ველ საანგარიშგებო პერიოდში აღიარებული შესაბამისი საპროცენტო
შემოსავალი თანაბარი იყოს.

მაგალითი 14- საიჯარო მოთხოვნის შემდგომი შეფასება - მეიჯარე
პირობა იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში.
იჯარის ვადის განმავლობაში B საწარმო მიიღებს 3,000 ლარს (ანუ 40,000
ლარი ფულადი სახსრების შემოსვლა საიჯარო გადახდებიდან, შემცირე
ბული აღიარებაშეწყვეტილი ფურგონის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასით,
37,000 ლარი). ეს 3,000 ლარი წარმოადგენს საპროცენტო შემოსავალს, რო
მელიც 10.14 პუნქტის შესაბამისად, B საწარმომ იჯარის ვადის განმავლობაში
უნდა აღიაროს წრფივი მეთოდით. შესაბამისად, 20X1 წელს და 20X2 წელს
(იჯარის ვადა) B საწარმომ უნდა აღიაროს საპროცენტო შემოსავალი 1,500
ლარი (ანუ 3,000 ლარი/2 წელი).
20X1 წელს (თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, იხ. მე-13 მაგალითი) და
20X2 წელს B საწარმო იჯარას შემდეგნაირად აღრიცხავს:

ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)
20,000

სავაჭრო მოთხოვნა – იჯარა
სავაჭრო მოთხოვნა – იჯარა
საპროცენტო შემოსავალი

კრედიტი (ლარი)
20,000

1,500
1,500

შესაბამისად, იჯარის ფარგლებში დასაფარი სავაჭრო მოთხოვნა:

·

31/12/20X1 წელს არის 18,500 ლარი (37,000 ლარი თავდაპირვე
ლად აღიარებული + 1,500 ლარი დარიცხული საპროცენტო შემო
სავალი, შემცირებული 20,000 ლარი მიღებული იჯარის თანხით). ეს
თანხა მოკლევადიანი აქტივის სახით უნდა აისახოს, რადგან მომავალ
წელს გადაიხდება.

·

31/12/20X2 წელს ნულის ტოლია (18,500 ლარი 31/12/20X1 წელს +
1,500 ლარი დარიცხული საპროცენტო შემოსავალი, გამოკლებული
20,000 ლარი მიღებული საიჯარო გადასახდელი)
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ანარიცხები, პირობით ი 
ვალდებ ულებ ებ ი და 
პირობ ით ი აქტივ ები
მოქმედების სფერო
11.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა სახის ანარიცხის, პირობი
თი ვალდებულებისა და პირობითი აქტივის აღრიცხვას. გარდა ამისა,
წინამდებარე განყოფილება ვრცელდება ისეთ ხელშეკრულებებზეც,
რომლებიც გახდა ზარალიანი, თუ სტანდარტის სხვა განყოფილებები
არ შეიცავს ამგვარ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ
მოთხოვნებს.

11.2

ანარიცხი ისეთი ვალდებულებაა, რომლის დაფარვის ვადა ან ოდენო
ბა განუსაზღვრელია.

ანარიცხები ვალდებულებების კატეგორიაა (ნაწილია). ვალდებულება „სა
წარმოს მიმდინარე მოვალეობაა (იურიდიული ან კონსტრუქციული), რო
მელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენების შედეგად და რომლის დაფარვა
მოსალოდნელია, რომ გამოიწვევს ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რე
სურსების გასვლას საწარმოდან.“ (პუნქტი 2.10)
ანარიცხებსა და სხვა სახის ვალდებულებებს შორის ძირითადი განსხვავე
ბაა განუსაზღვრელობა, რომელიც დაკავშირებულია საანგარიშსწორებო
თანხის ოდენობასთან ან/და ანგარიშსწორების ვადებთან. ანარიცხების მა
გალითებია სასამართლო სარჩელი, გარანტიები და ზარალიანი ხელშეკრუ
ლებები.
ანარიცხი ვალდებულების სახით აღიარდება ფინანსური მდგომარეობის ან
გარიშგებაში.

11.3

ზარალიანი ხელშეკრულება ისეთი ხელშეკრულებაა, რომლის მიხედ
ვით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად აუცი
ლებლად გასაწევი დანახარჯი აღემატება მისაღებ მოსალოდნელ სარ
გებელს.

მაგალითი 1- ზარალიანი საიჯარო ხელშეკრულება
01/01/20X1 წელს A საწარმო იჯარით იღებს საწყობს B საწარმოსგან. იჯა
რის ვადაა 5 წელი, დაწყებული 01/01/20X1 წლიდან. საიჯარო შეთანხმება
ში მითითებულია, რომ თუ A საწარმო (მოიჯარე) საიჯარო ურთიერთობას
31/12/20X5 წლამდე შეწყვეტს, მაშინ A საწარმომ (მოიჯარე) 6 თვის საიჯარო
გადასახდელები უნდა გადაუხადოს მეიჯარეს (იჯარის შეწყვეტის ჯარიმის
სახით).
20X2 წლის ბოლოს A საწარმო აუმჯობესებს თავისი მარაგის მართვას, ამი
ტომ აღარ სჭირდება იჯარით აღებული საწყობის გამოყენება.
31/12/20X2 წელს A საწარმო ცლის საწყობს. შესაბამისად, A საწარმო აღარ
მოელის რაიმე ეკონომიკური სარგებლის მიღებას იჯარით აღებული საწყო
ბიდან. თუმცა, A საწარმოს აქვს აუცილებელი დანახარჯი საიჯარო შეთან
ხმების მოვალეობების შესრულებისთვის. მან:
• ან უნდა განაგრძოს თვიური საიჯარო გადახდების გადახდა შეთანხმების
დარჩენილი ვადის (3 წელი) განმავლობაში; ან
• გადაიხადოს შეწყვეტის გადასახდელი და შეწყვიტოს შეთანხმება.
31/12/20X2 წელს A საწარმომ დაასკვნა, რომ ეს საიჯარო შეთანხმება ზარა
ლიანი გახდა.
11.4

საწარმომ პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები არ უნ
და ასახოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.

11.5

პირობითი ვალდებულება წარმოადგენს:
(ა) შესაძლო ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვ
ლენების შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი
ან მეტი განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არმოხ
დენით, რომელიც არ ექვემდებარება საწარმოს სრულ კონტროლს; ან
(ბ) არსებულ ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვ
ლენების შედეგად, მაგრამ არ აღიარდება ვალდებულებად ერთ-ერთი
შემდეგი მიზეზის გამო:
(i)

მოსალოდნელი არ არის, რომ ვალდებულების შესასრულებ
ლად აუცილებელი გახდება ეკონომიკური სარგებლის შემცვე
ლი რესურსების გასვლა საწარმოდან; ან

(ii)

შეუძლებელია ვალდებულების ოდენობის საკმარისად და საი
მედოდ შეფასება.

პირობითი ვალდებულება – (ა) შესაძლო ვალდებულება
შესაძლო ვალდებულება არ აკმაყოფილებს ვალდებულების განმარტებას,
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რადგან იგი არსებული მოვალეობა არ არის (პუნქტი 2.10). შესაძლო მოვ
ლეობის შედეგად საწარმოდან გავა თუ არა ეკონომიკური სარგებელი, გა
ნისაზღვრება სამომავლო მოვლენ(ებ)ით, რომელსაც საწარმო ვერ აკონ
ტროლებს. მაშასადამე, შესაძლო მოვალეობები პირობითი ვალდებულებე
ბია (და არა ანარიცხები) და ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში არ
აღიარდება.
პირობითი ვალდებულება – (ბ) არსებული ვალდებულება
შეიძლება საწარმოს გააჩნდეს არსებული მოვალეობა (ანუ ვალდებულე
ბა), რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ანარიცხის აღიარების კრიტერიუმებს (იხ.
პუნქტი 11.9), რადგან:
• მოსალოდნელი არ არის ეკონომიკური სარგებლის გასვლა; ან
• შეუძლებელია მისი ოდენობის საკმარისად და საიმედოდ შეფასება.
შესაბამისად, საწარმო არ აღიარებს ვალდებულებას (ანარიცხის სახით) თა
ვისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.
შემდეგ ცხრილში შეჯამებულია ის გარემოებები, რომლებიც განაპირობებს
ანარიცხის (ვალდებულების) აღიარებას, ასევე როგორც გარემოებები, რომ
ლებიც არ განაპირობებს ვალდებულების (ანუ პირობითი ვალდებულების
სახით აღწერილი ვალდებულებები) აღიარებას:
ანარიცხი

პირობითი
ვალდებულება

1. არსებული მოვალეობა (ანუ
ვალდებულება); მოსალოდნელია
(ანუ >50%) გასვლა დასაფარად;
და შესაძლებელია მისი ოდენობის
საიმედოდ შეფასება.

დიახ, ვალდებულება
აღიარეთ ფინანსური
მდგომარეობის
ანგარიშგებაში (იხ.
პუნქტი 11.10)

არ შეესაბამება

2. არსებული მოვალეობა (ანუ
ვალდებულება) მაგრამ შეუძლებელია
ოდენობის საიმედოდ შეფასება.

არ შეესაბამება

დიახ, არ
აღიაროთ
ვალდებულება,
მაგრამ
გაამჟღავნეთ
პირობითი
ვალდებულება
(იხ. პუნქტი 11.14)

3. არსებული მოვალეობა (ანუ
ვალდებულება) მაგრამ ეკონომიკური
სარგებლის გასვლა მოსალოდნელი არ
არის.
4. შესაძლო მოვალეობა (და არა
ვალდებულება)

მაგალითი 2 - პირობითი ვალდებულება თუ ანარიცხი?
15/12/20X1 წელს B საწარმომ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა A საწარმოს
წინააღმდეგ პრეტენზიით, რომ A საწარმომ მას უნდა აუნაზღაუროს ფინან
სური ზარალი, რომელიც მან მიიღო A საწარმოს ქმედებების შედეგად. A
საწარმო უარყოფს თავისი ქმედებების შედეგად რაიმე ფინანსური ზიანის
მიყენებას B საწარმოსთვის და გეგმავს აქტიურად თავის დაცვას.
ამ საქმის ხასიათიდან გამომდინარე სასამართლომ ინტენსიურად უნდა გა
მოიძიოს საკითხი დასკვნის გამოსატანად. მოსალოდნელია, რომ გამოძიე
ბის პროცესი დაახლოებით 1.5 წელი გაგრძელდება. თუ B საწარმოს სარჩე

ლი დაკმაყოფილდება, მაშინ A საწარმოს მოუწევს 35,000 ლარის ოდენო
ბით კომპენსაციის გადახდა.
31/12/20X1 წელს A კომპანიას პირობითი ვალდებულება აქვს თუ ანარიცხი?
A სცენარი: ყველა ფაქტის და გარემოების გათვალისწინებით მოსალოდნე
ლია, რომ A საწარმო წააგებს ამ სასამართლო საქმეს.
A საწარმოს გააჩნია არსებული მოვალეობა და ვალდებულება (ანარიცხი)
უნდა აღიაროს თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 31/12/20X1
წელს.
B სცენარი: ყველა ფაქტის და გარემოების გათვალისწინებით მოსალოდნე
ლია, რომ A საწარმო მოიგებს ამ სასამართლო საქმეს.
A საწარმომ არ უნდა აღიაროს ვალდებულება თავის ფინანსური მდგომა
რეობის ანგარიშგებაში 31/12/20X1 წელს, რადგან მას არ გააჩნია არსებუ
ლი მოვალეობა, მას მხოლოდ პირობითი ვალდებულება აქვს (იხ. პუნქტი
11.14 განმრატებით შენიშვნებში ინფორმციის გამჟღავნებისთვის).
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პირობითი აქტივი არის შესაძლო აქტივი, რომელიც წარმოიქმნება წარ
სულში მომხდარი მოვლენის შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდე
ბა მხოლოდ ერთი ან მეტი ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალ
ში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც არ ექვემდებარება საწარმოს
სრულ კონტროლს.

მაგალითი 3- პირობითი აქტივი
ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში.
B საწარმომ როგორ უნდა აღრიცხოს, თუ საერთოდ უნდა აღრიცხოს, ეს სასა
მართლო საქმე 31/12/20X1 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში?
ამ სტანდარტით არ არის განსაზღვრული პირობითი აქტივების ბუღალტრუ
ლი აღრიცხვა. შესაბამისად, B საწარმომ, 4.4 და 4.5 პუნქტების შესაბამისად,
განსჯა უნდა გამოიყენოს, რათა შეიმუშაოს და გამოიყენოს სააღრიცხვო პო
ლიტიკა პირობითი აქტივებისთვის. თუ ხელმძღვანელობა აქცენტს გააკეთებს:
• ამ სასამართლო საქმის ეკონომიკურ შინაარსზე, მაშინ სავარაუდოდ B სა
წარმო აქტივს აღიარებს (განსაკუთრებით იმის გამო, რომ უფრო მოსა
ლოდნელია, ვიდრე არა, რომ B საწარმო მოიგებს ამ საქმეს) და აქტივის
შეფასებისას განუსაზღვრელობებს გაითვალისწინებს.
• წინდახედულობაზე (იხ. პუნქტი 2.7), მაშინ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ B
საწარმომ აღიაროს აქტივი (იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც უდავოა, რომ
B საწარმო პროცესს მოიგებს).
შესაბამისად, B საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა ამ სასამართლო საქმეს
თან დაკვშირებით დამოკიდებული იქნება სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშა
ვებისა და გამოყენებისას ხელმძღვანელობის განსჯაზე, ყველა შესაფერისი
ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით.
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წინამდებარე განყოფილება არ ვრცელდება ფინანსურ ინსტრუმენ
ტებზე, რომლებიც განეკუთვნება მე-5 განყოფილების - „ფინანსური
ინსტრუმენტები“ - მოქმედების სფეროს, იმ შემთხვევის გარდა, როდე
საც ამგვარი ხელშეკრულებები წარმოადგენს ზარალიან ხელშეკრუ
ლებებს, ან საწარმოს მიერ გაცემულ ფინანსური გარანტიების ხელ
შეკრულებებს. ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულება ისეთი ხელ
შეკრულებაა, რომლის თანახმად გარანტიის გამცემი (გარანტორი)
ვალდებულია წინასწარ განსაზღვრული თანხები გადაუხადოს გარან
ტიის მფლობელს (კრედიტორს) იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებით
განსაზღვრულმა დებიტორმა არ შეასრულა/არაჯეროვნად შეასრულა
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

გამსესხებლები ცდილობენ მსესხებლებისგან (ანუ ისინი, ვისაც გამსესხებ
ლებმა ასესხა თანხა) თანხების ამოღების რისკის, მინიმალურ დონემდე
შემცირებას. ერთ-ერთი გზა, რომლის მეშვეობით გამსესხებლებს შეუძ
ლიათ ამ რისკის მინიმუმამდე შემცირება, არის მსესხებლისგან უზრუნველ
ყოფის მოთხოვნა. მაგალითად:
• უძრავი ქონება (როგორც წესი, საცხოვრებელი ფართი, კომერციული
ფართი);
• მოძრავი ქონება (როგორც წესი, ავტომობილები, საწარმოო დანადგა
რები);
• მარაგი (როგორც წესი,ნედლეული და მასალები,მზა პ როდუქცია); ან
• ფინანსური გარანტიები.

მაგალითი 4– ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულება
ქ-ნი Z სრულად ფლობს როგოც A საწარმოს, ისე B საწარმოს.
A საწარმო საცხობია. B საწარმოს ფქვილი შემოაქვს. ის ფქვილს აწვდის A
საწარმოს და ზოგიერთ სხვა საწარმოს, რომლებიც დაკავშირებულნი არ
არიან ქ-ნ Z-თან.
10/12/20X1 წელს B საწარმომ ბანკს მიმართა 35,000 ლარის ოდენობის სეს
ხის ასაღებად. სესხის დანიშნულებაა სადისტრიბუციო ქსელის გაფართოება
იმპორტირებული ფქვილისთვის. რადგან B საწარმოს არ გააჩნია შესაფე
რისი აქტივები უზრუნველყოფისთვის, A საწარმო ფინანსური გარანტიის
ხელშეკრულებას (პრაქტიკაში მას მესამე მხარის გარანტიასაც უწოდებენ)
აფორმებს ბანკთან. აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში, თუ B სა
წარმო დეფოლტს გამოაცხადებს (ანუ B საწარმო ვერ შეძლებს თავისი მო
ვალეობების შესრულებას) A საწარმო მოვალე ხდება, ბანკს გადაუხადოს
თანხები, რაც ბანკს B საწარმოსგან უნდა მიეღო, მაქსიმუმ 35,000 ლარამდე.
15/12/20X1 წელს ბანკმა გასცა 3 წლიანი სესხი.
ფი ნან სუ რი გა რან ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბით A სა წარ მო იღებს

შე საძ ლო მო ვა ლეო ბას - ბანკს გა დაუ ხა დოს სეს ხის თან ხა. A სა წარ
მოს მოუ წევს თუ არა თან ხის ფაქ ტობ რი ვად გა დახ და და მო კი დე ბუ ლია
შემ დგომ მოვ ლე ნებ ზე, რომ ლებ საც სრუ ლად ვერ აკონ ტრო ლებს A სა
წარ მო (ანუ B სა წარ მო დე ფოლტს გა მოაც ხა დებს თუ არა თა ვი სი სეს ხის
დაბრუნებაზე).
თუ უფ რო მე ტად სა ვა რაუ დოა, ვიდ რე არა, რომ B სა წარ მო ბანკს დროუ
ლად გა დაუხ დის, A სა წარ მოს ექ ნე ბა პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე
ლიც ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხით არ აღიარ დე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის
ან გა რიშ გე ბა ში. თუმ ცა, ფი ნან სუ რი გა რან ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბა უნ და
გამ ჟღავ ნდეს გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში, პუნ ქტის 11.14 შე სა ბა მი სად.
თუ მოსალოდნელი გახდება (ანუ უფრო მეტად სავარაუდოა, ვიდრე არა),
რომ B საწარმო დეფოლტს გამოაცხადებს და ბანკი A საწარმოს მოსთხოვს
სეხის დაფარვას, მაშინ ამ მომენტიდან A საწარმოს არსებული მოვალეობა
წარმოეშობა. რადგან თანხის გასვლის საიმედოდ შეფასება შესაძლბელია,
35,000 ლარი, A საწარმო ანარიცხს აღიარებს თავისი ფინანსური მდგომა
რეობის ანგარიშგებაში.
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ამ გან ყო ფი ლე ბის მოთ ხოვ ნე ბი არ ვრცელ დე ბა ისეთ ხელ შეკ რუ
ლე ბებ ზე, რო მელ თა მო ნა წი ლე არც ერთ მხა რეს არ შეუს რუ ლე ბია
ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, ან ორი
ვე მხა რეს ერ თნაი რად აქვს შეს რუ ლე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ნა წი
ლობ რივ, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც ამ გვა რი ხელ შეკ რუ ლე ბა
ზარალიანია.

ამგვარი ხელშეკრულებების მაგალითებია თანაბრად შეუსრულებელი სა
ხელშეკრულებო ვალდებულებები:
·

საქონლის ან მომსახურების შესყიდვაზე;

·

საქონლის ან მომსახურების გაყიდვაზე.

მსგავსი ხელშეკრულებები ზარალიანი ხდება, როდესაც ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული მოვალეობის შესრულებისთვის აუცილებელი დანა
ხარჯების საიმედო შეფასება აჭარბებს ეკონომიკურ სარგებელს, რომლის
მიღება მოსალოდნელი იყო ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.

ანარიცხების აღრიცხვა
11.9

საწარმომ ანარიცხი ვალდებულების სახით ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში უნდა აღიაროს იმ შემთხვევაში, თუ:
(ა) საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის გააჩნია არაფორმალური/
არასამართლებრივი ვალდებულება და მას არ აქვს სხვა რეალური
ალტერნატივა, გარდა ამ ვალდებულების შესრულებისა;
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არსებული ვალდებულება წარმოიქმნება:
• ხელშეკრულების გაფორმებიდან (ანუ სახელშეკრულებო იურიდიული
მოვალეობები);
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• კანონმდებლობისგან (ანუ სავალდებულო იურიდიული მოვალეობები);
• საწარმოს ქმედებებისგან – წარსული პრაქტიკა, გამოქვეყნებული პო
ლიტიკა ან საჯარო განცხადებები, რომლებიც წარმოქმნის სხვა მხარეე
ბის რეალურ მოლოდინს, რომ საწარმო გარკვეულ ქმედებას განახორ
ციელებს და მას არ გააჩნია რეალური ალტერნატივა, გარდა აღნიშნული
ქმედების შესრულებისა (ანუ კონსტრუქციული მოვალეობები).
იმისათვის, რომ საწარმომ განსაზღვროს არსებობს თუ არა კონსტრუქციუ
ლი მოვალეობა, ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა მნიშვნელოვანი განსჯა.

მაგალითი 5- კონსტრუქციული მოვალეობა
ძლიერმა ხანძარმა მნიშვნელოვნად დააზიანა ტყე ქალაქის გარშემო, სადაც
A საწარმო ახორციელებს თავის საქმიანობას. მრავალმა საწარმომ გამოთ
ქვა ხანძრის შედეგად დაზიანებული გარემოს აღდგენით სამუშაოებში მო
ნაწილეობის სურვილი. მაგალითად, A საწარმომ ადგილობრივი სატელე
ვიზიო არხით გამოაცხადა, რომ იგი 1,000 ფიჭვის ხეს დარგავს მომდევნო 2
თვის განმავლობაში.
A საწარმომ საჯარო განცხადების შედეგად შექმნა საზოგადოების რეალუ
რი მოლოდინი, რომ ის 1,000 ფიჭვის ხეს დარგავს, ამიტომ თუ ახლა ამას არ
შეასრულებს, ეს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს მის რეპუტაციას.
მართალია, მას რაიმე იურიდიული შეთანხმება არ გაუფორმებია ქალაქის
რომელიმე მაცხოვრებელთან (და ამგვარად, არ გააჩნია იურიდიული მოვა
ლეობა), მაგრამ A საწარმოს კონსტრუქციული მოვალეობა აქვს.

(ბ) მოსალოდნელია, რომ ამ ვალდებულების შესასრულებლად აუცილებე
ლი იქნება ეკონომიკური სარგებლის გასვლა საწარმოდან; და

უფრო სავარაუდოა, ვიდრე არა, ნიშნავს 50%-ზე მაღალ ალბათობას.
ამგვარი შეფასებები ცალ-ცალკე კეთდება თითოეული ინდივიდუალურად
არსებითი მუხლისთვის და ასევე ინდივიდუალურად არაარსებითი მუხლე
ბისგან შემდგარი დიდი ჯგუფისთვის (პუნქტი 2.16).
მაგალითი 6 - ინდივიდუალური თუ ერთობლივი შეფასება?
31/12/20X1 წელს A საწარმო ორ სასამართლო საქმეში იცავს თავს:
• B საწარმო ითხოვს A საწარმოს მიერ მიყენებული ფინანსური ზარალის
ანაზღაურებას, რაც გამოიწვია A საწარმოს ქმედებებმა.
• C საწარმო ითხოვს A საწარმოს მიერ მიყენებული ფინანსური ზარალის

ანაზღაურებას, რაც გამოიწვია A საწარმოს ქმედებებმა.
A საწარმო უარყოფს რაიმე ზიანის მიყენებას B და C საწარმოებისთვის და აქ
ტიურად იცავს თავს ორივე სრულიად დამოუკიდებელ სასამართლო დავაში.
თუ რომელიმე სარჩელი დაკმაყოფილდება, A საწარმოს მოუწევს 75,000
ლარის ოდენობით კომპენსაციის გადახდა (150,000 ლარი, თუ ორივე სარჩე
ლი დააკმაყოფილეს).
31/12/20X1 წელს A საწარმომ სასამართლო დავების აღიარების ალბათობის
ზღვარი ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს თუ ერთობლივად?
რადგან თითოეული სასამართლო სარჩელი, რომელიც A საწარმოს წი
ნააღმდეგაა შეტანილი ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანია, მან აღიარების
ალბათობის ზღვარი, ცალ-ცალკე უნდა შეაფასოს თითოეულ შემთხვევაში.
ამ ორი სასამართლო საქმის ცალ-ცალკე შეფასების საფუძველზე ხელმ
ძღვანელობამ დაადგინა, რომ:
• 75%-ია იმის ალბათობა, რომ ის წააგებს სასამართლო საქმეს B საწარ
მოსთან; და
• 45%-%-ია იმის ალბათობა, რომ ის წააგებს სასამართლო საქმეს C სა
წარმოსთან.
• შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ მოვალეობის საიმედოდ შე
ფასება შესაძლებელია (იხ. პუნქტი 11.9 (გ):
• იგი ანარიცხს (ვალდებულებას) აღიარებს B საწარმოს სასამართლო და
ვასთან დაკავშირებით (ვალდებულება შეფასებულია 11.10 პუნქტის შესა
ბამისად).
• იგი ანარიცხს (ვალდებულებას) არ აღიარებს C საწარმოს სასამართლო
დავასთან დაკავშირებით (ის გაამჟღავნებს პირობით ვალდებულებას
განმარტებით შენიშვნებში).

31/12/20X1 წელს A საწარმომ სასამართლო დავების აღიარების ალბათობის
ზღვარი ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს თუ ერთობლივად?
რადგან თითოეული სასამართლო სარჩელი, რომელიც A საწარმოს წი
ნააღმდეგაა შეტანილი ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანია, მან აღაირების
ალბათობის ზღვარი ცალ-ცალკე უნდა შეაფასოს თითოეულ შემთხვევაში.

(გ) შესაძლებელია ვალდებულების სიდიდის საიმედოდ შეფასება.

საიმედოდ შეფასება არ ნიშნავს, რომ შესაძლებელია მისი ზუსტად შეფა
სება. შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს შესაძლო შედეგების რეპრეზენტაციულ
სპექტრს.
დასაბუთებული შეფასებების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების შედგე
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ნის აუცილებელი ნაწილია და არ ამცირებს მის საიმედოობას. ინფორმაცია
საიმედოა მაშინ, თუ იგი არ შეიცავს არსებით შეცდომას, არ არის მიკერძოე
ბული და სამართლიანად აჩვენებს იმას, რის საჩვენებლადაც არის გამიზნუ
ლი, ან რასაც უნდა აჩვენებდეს, გონივრული მოლოდინის ფარგლებში (პუნ
ქტი 2.17). შესაბამისად, მხოლოდ ძალიან იშვიათ შემთხვევებში ვერ შეძლებს
საწარმო საიმედოდ შეფასებას. მსგავს შემთხვევებში მან მოვალეობა უნდა
განიხილოს, როგორც პირობითი ვალდებულება (იხ. პუნქტი 11.5). საწარ
მომ ანარიცხის სიდიდე უნდა განსაზღვროს იმ თანხის საიმედო შეფასებით,
რომლის გადახდაც საწარმოს მოუწევდა ვალდებულების შესასრულებლად
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს.

11.10

საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში ანარიცხი ხარჯის სახით უნდა აღიაროს იმ პერიოდ
ში, როდესაც იგი თავდაპირველად აღიარდა, იმ შემთხვევის გარდა,
როდესაც წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილებით არ მოით
ხოვება მისი აქტივის თვითღირებულების ნაწილის სახით აღიარება.
შემდგომ პერიოდებში საწარმომ ანარიცხის საპირისპიროდ (შესამ
ცირებლად) უნდა ასახოს მხოლოდ ის დანახარჯები (გადახდები),
რისთვისაც თავდაპირველად აღიარდა ანარიცხი. ანარიცხის საბა
ლანსო ღირებულების ნებისმიერი სხვა შემცირება უნდა აღიარდეს
შემოსავლად შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგე
ბის ანგარიშგებაში.

თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს საწარმომ უნდა:
• გამოავლინოს არსებული მოვალეობები, თუ ასეთი არსებობს;
• განსაზღვროს მსგავსი არსებული მოვალეობა აკმაყოფილებს თუ არა
აღიარების კრიტერიუმებს (მაგ. ანარიცხის);
• საიმედოდ შეაფასოს თანხა, რომელსაც ის გონივრულ ფარგლებში გა
დაიხდიდა მოვალეობის შესასრულებლად საანგარიშგებო პერიოდის
ბოლოს; და
• წარადგინოს ანარიცხი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მუხ
ლში - ანარიცხები.
თუ ეს საწარმოს მიერ ანარიცხის აღიარების პირველი პერიოდია (დავუშ
ვათ 20X1 წელი), საწარმო შესაბამის ხარჯს ასახავს შემოსავლების, ხარჯები
სა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების მუხლში - სხვა ხარჯები.
თუ მეორე საანგარიშგებო პერიოდია (20X2 წელი) საწარმო გასწევს დანა
ხარჯებს, რომლისთვისაც უკვე შექმნილი აქვს ანარიცხი (მაშასადამე, უკვე
აღიარებული აქვს ხარჯები). საწარმომ ამ ანარიცხის საბალანსო ღირებუ
ლება უნდა შეამციროს გაწეული დანახარჯის თანხით. შემოსავლების, ხარ
ჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში ხარჯებში არ აღიარდება
დამატებითი ხარჯი, თუ გაწეული დანახარჯები არ აჭარბებს ანარიცხის თან
ხას. თუ ეს დანახარჯები აღემატება ანარიცხის საბალანსო ღირებულებას,

სხვაობა დამატებითი ხარჯების სახით უნდა აისახოს შემოსავლების, ხარ
ჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების მუხლში - სხვა ხარჯები.
მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდის (20X2 წელი) ბოლოს საწარმომ უნდა
განსაზღვროს ადრე ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებუ
ლი ყველა ანარიცხის (ვალდებულების) მიმდინარე საიმედო შეფასება. თუ
თანხის ადრე საიმედოდ შეფასების შემდეგ სააღრიცხვო შეფასება შეიცვა
ლა (იხ. პუნქტი 4.10) ცვლილების შემთხვევაში თანხა აღიარდება იმ პერიო
დის შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
ში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება (20X2 წელი) (იხ. პუნქტი 4.11(ა)).

მაგალითი 7- ანარიცხების აღიარება და შეფასება
15/12/20X1 წელს B საწარმომ სარჩელი შეიტანა A საწარმოს წინააღმდეგ.
ის ითხოვს A საწარმოს მიერ მიყენებული ფინანსური ზარალის ანაზღაუ
რებას, რაც გამოიწვია A საწარმოს ქმედებებმა 20X1 წელს. A საწარმომ
აღიარა არასწორი ქმედებების განხორციელება და სასამართლო ახლა ად
გენს კომპენსაციის ოდენობას, რომელიც A საწარმომ უნდა გადაუხადოს B
საწარმოს. B საწარმო ითხოვს 45,000 ლარს A საწარმოსგან, მაგრამ A სა
წარმო დარწმუნებულია, რომ თანხა ძალიან გაბერილია.
მსგავსი ბოლოდროინდელი სასამართლო დავების საფუძველზე A საწარ
მო:
• მოელის, რომ სასამართლო ამ საქმეზე გადაწყვეტილებას დაახლოებით
20X2 წლის ნოემბერში გამოიტანს.
• 25,000 ლარად აფასებს თანხას, რომელიც გადასახდელი ექნება
31/12/20X1 წელს ვალდებულების, დასაფარად.
• ამგვარად, 31/12/20X1 წელს:
• A საწარმოს აქვს არსებული მოვალეობა (ის აღიარებს არასწორ ქმე
დებებს (მავალდებულებელი მოვლენა) და მოელის, რომ B საწარმოს
გადაუხდის მიყენებული ზიანისთვის), ანუ დაკმაყოფილებულია 11.9(ა)
პუნქტის კრიტერიუმი);
• მოსალოდნელია, რომ A საწარმო ეკონომიკურ სარგებელს გადასცემს
არსებული მოვალეობის დასაფარად, რადგან სასამართლო გადაწყვე
ტილებას იღებს კომპენსაციის ოდენობის შესახებ, რაც A საწარმომ უნ
და გადაუხადოს B საწარმოს (ანუ დაკმაყოფილებულია 11.9(ბ) პუნქტის
კრიტერიუმი);
• მსგავსი ბოლოდროინდელი სასამართლო საქმეების საფუძველზე შე
საძლებელია მოვალეობის საიმედოდ შეფასება (ანუ დაკმაყოფილებუ
ლია 11.9(გ) პუნქტის კრიტერიუმი);
• მსგავსი ბოლოდროინდელი სასამართლო დავების საფუძველზე A
საწარმომ განსაზღვრა იმ თანხის საუკეთესო შეფასება, რომელიც გა
დასახდელი ექნება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს - 25,000 ლა
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რი;
·

A საწარმომ ანარიცხი უნდა ასახოს შემდეგი ბუღალტრული გატარებე
ბის მეშვეობით:
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ანგარიში
სხვა ხარჯები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

25,000
25,000

ანარიცხები
B საწარმოსთან სასამართლო დავისთვის ანარიცხის აღიარება

·

A საწარმომ ანარიცხი 31/12/20X1 წლის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგე
ბაში შემდეგნაირად უნდა წარადგინოს:
o 25,000 ლარი შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
მუხლში - სხვა ხარჯები;
o 25,000 ლარი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მუხლში ანარიცხები.

A სცენარი: 07/12/20X2 წელს:
·

სასამართლოს გადაწყვეტილებით A საწარმომ B საწარმოს 32,000 ლარი
უნდა გადაუხადოს; და

·

A საწარმო 32,000 ლარს უხდის B საწარმოს.

A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს:
ანგარიში
ანარიცხები
სხვა ხარჯები(1)

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

25,000
7,000

ფულადი სახსრები

32,000

ანგარიშსწორება B საწარმოსთან სასამართლო დავისთვის
(1)

რადგან ფაქტობრივი კომპენსაციის თანხა (32,000 ლარი) აღემატება ანარიცხის ოდე
ნობას (25,000 ლარი), A საწარმომ 7,000 ლარი (33,000 – 25,000) უნდა აღიაროს ხარ
ჯებში, შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

B სცენარი:
•

31/12/20X2 წელს სასამართლოს ჯერ კიდევ არ მიუღია გადაწყვეტილება,
მაგრამ 20X2 წლის სასამართლო გადაწყვეტილებების საფუძველზე A სა
წარმომ განაახლა/ხელახლა განსაზღვრა კომპენსაციის თანხის თავისი
საუკეთესო შეფასება, რაც ახლა შეადგენს 35,000 ლარს;

•

20X3 წლის 7 ივნისს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ A
საწარმომ B საწარმოს 32,000 ლარი უნდა გადაუხადოს და A საწარმო
32,000 ლარს უხდის B საწარმოს.

31/12/20X2 წელს A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა
შეასრულოს:

ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

10,000

სხვა ხარჯები

10,000

ანარიცხები
B-საწარმოსთან სასამართლო დავისთვის ანარიცხის გაზრდა (35,000 ლარი –
25,000 ლარი)
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წლის 7 ივნისს A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეას
რულოს:
ანგარიში
ანარიცხები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

25,000

სხვა შემოსავალი(1)

3,000

ფულადი სახსრები

32,000

ანგარიშსწორება B საწარმო სთან სასამართლო დავისთვის
(1)

რადგან ფაქტობრივი კომპენსაცია ნაკლებია ანარიცხის ოდენობაზე, A საწარმომ შემო
სულობა 3,000 ლარი (35,000 – 32,000) უნდა აღიაროს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუ
ნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში. მართალია, ეს 20X1 წელს აღრიცხული ანარიცხის
სააღრიცხვო შეფასების (იხ. პუნქტი 4.11) ცვლილებაა, მაგრამ პუნქტის 11.11 შესაბამისად
ანარიცხის მსგავსი შემცირება შემოსავლის სახით უნდა აისახოს.

ზარალიანი ხელშეკრულებების აღრიცხვა
11.11

როდესაც საწარმოს გააჩნია ზარალიანი ხელშეკრულება, მან ამ ხელ
შეკრულების ფარგლებში არსებული ვალდებულება ფინანსური მდგომა
რეობის ანგარიშგებაში უნდა აღიაროს ანარიცხად.

პუნქტის 11.12 თვითსწავლების მასალაში იხილეთ მე-9 მაგალითი.

11.12

საწარმომ ზარალიანი ხელშეკრულებისთვის შესაქმნელი ანარიცხის
ოდენობა უნდა განსაზღვროს იმ ნამეტი დანახარჯის ოდენობის საიმედო
შეფასებით, რომლითაც სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესას
რულებლად აუცილებელი დანახარჯები აღემატება ეკონომიკურ სარგე
ბელს, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის ამ ხელშეკრულებიდან.

აუცილებელი დანახარჯი ნაკლებია:
• დანახარჯზე, რომელიც განპირობებულია ხელშეკრულების შეუსრულებ
ლობით (მაგალითად, საურავები, ჯარიმები); ან
• დანახარჯზე, რომელიც განპირობებულია ხელშეკრულების შესრუ
ლებით.
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ზარალიანი ხელშეკრულებისთვის ანარიცხის ოდენობის განსაზღვრისთვის
საწარმომ აუცილებელ დანახარჯებს უნდა გამოაკლოს სარგებელი, რომ
ლის მიღებასაც მოელის ხელშეკრულების დარღვევის ან შესრულების (სა
ჭიროებისამებრ) შედეგად. როგორც წესი, საწარმო ისეთ ვარიანტს ირჩევს,
რომელიც ყველაზე ნაკლებ ნეტო (წმინდა) დანახარჯებთანაა დაკავშირებუ
ლი.

მგალითი 9- ანარიცხი ზარალიანი იჯარის ხელშეკრულებისათვის
01/01/20X1 წელს A საწარმო იჯარით იღებს საწყობს B საწარმოსგან. იჯარის
პირობებია:
• იჯარა 5 წლიანია, იჯარის ვადის დასაწყისია 01/01/20X1 წელი;
• 60 საიჯარო გადახდა, თითეული 1,500 ლარის ოდენობით (გადასახდელია
ყოველთვიურად, თვის დასაწყისში);
• თუ A საწარმო (მოიჯარე) საიჯარო ურთიერთობას 31/12/20X5 წლამდე
შეწყვეტს, მაშინ A საწარმომ (მოიჯარე) იჯარის შეწყვეტის ჯარიმა 9,000
ლარი (ანუ 6 თვის საიჯარო გადასახდელების ეკვივალენტი) უნდა
გადაუხადოს მეიჯარეს და მაშინვე უნდა დაუბრუნოს B საწარმოს
(მეიჯარე) საწყობის გამოყენების უფლება.
20X2 წლის ბოლოს A საწარმო აუმჯობესებს თავისი მარაგების მართვას,
ამიტომ აღარ სჭირდება იჯარით აღებული საწყობის გამოყენება.
31/12/20X2 წელს A საწარმო ცლის საწყობს. A საწარმოს აქვს აუცილებელი
დანახარჯები იჯარის შეთანხმების მოვალეობების შესრულებისთვის. მან:
• უნდა შეასრულოს ხელშეკრულების პირობები თვიური საიჯარო გადა
ხდების გაგრძელებით შეთანხმების დარჩენილი ვადის განმავლობაში
(ანუ 1,500 ლარი x 36 თვე = 54,000 ლარი); ან
•

გადაიხადოს საიჯარო ხელშეკრულების შეწყვეტის გადასახდელი და შე
წყვიტოს ხელშეკრულება (6 თვის საიჯარო გადახდები = 9,000 ლარი).

თუ A საწარმო გააგრძელებს ყოველთვიური საიჯარო გადახდების გან
ხორციელებას, ის მოელის შემოსავლის (ეკონომიკური სარგებლის) წარ
მოქმნას ქონების ქვეიჯარით გაცემიდან შეთანხმების დარჩენილი ვადის
განმავლობაში. ქვეიჯარიდან მოსალოდნელი მთლიანი შემოსავალი იქნება
25,200 ლარი (36 თვე x 700 ლარი). თუ A საწარმო არჩევს იჯარის შეწყვეტას,
ის ვერ მიიღებს შემოსავალს ქვეიჯარიდან, რადგან იჯარის შეწყვეტისას მან
მაშინვე უნდა დაუბრუნოს საწყობი B საწარმოს.
31/12/20X2 წელს A საწარმო შემდეგნაირად შეაფასებს ხელმისაწვდომ
ვარიანტებს:
•

ხელშეკრულების პირობების შესრულება და საწყობის ქვეიჯარით
გაცემა სხვა მხარეზე: ხელშეკრულების პირობების შესრულების წმინდა
აუცილებელი დანახარჯია 28,800 ლარი (54,000 ლარი - 25,200 ლარი)
o

ხელეკრულების პირობების შესრულების აუცილებელი დანახარჯია
54,000 ლარი, რაც თვიურ საიჯარო გადახდებს მოიცავს (ანუ 1,500

ლარი x 36 თვე); გამოკლებული
o

25,200 ლარი შემოსავალი ქვეიჯარიდან (700 ლარი x 36 თვე).

• ხელშეკრულების შეწყვეტა: წმინდა აუცილებელი დანახარჯია 9,000
ლარი, იჯარის შეწყვეტის ჯარიმა.
შესაბამისად, ამ ანალიზის საფუძველზე A საწარმომ უნდა შეწყვიტოს იჯარა.
31/12/20X2 წელს A საწარმო:
• დაასკვნის, რომ იჯარის შეთანხმება ზარალიანი გახდა (რადგან ორივე
ალტერნატივის შემთხვევაში წმინდა აუცილებელი დანახარჯები
მიიღება);
• შეაფასებს ხელშეკრულების ზარალიანობის დონეს, კერძოდ, დაადგენს
თუ რამდენად აღემატება ხელშეკრულების პირობების შესრულების
აუცილებელი დანახარჯები (9,000 ლარი) ხელშეკრულებიდან
მოსალოდნელ სარგებელს (ნული);
·

შეასრულებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს:
ანგარიში
სხვა ხარჯები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

9,000

ანარიცხები

9,000

ანარიცხი ზარალიანი საიჯარო ხელშეკრულებისთვის

ინფორმაციის ასახვა განმარტებით შენიშვნებში
11.13 საწარმომ უნდა განსაზღვროს ყველა ფინანსური ვალდებულების, გარან
ტიის, პირობითი ვალდებულების ოდენობა (თანხა), რომლებიც ასახული
არ არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში და შესაბამისი ჯა
მური თანხა ასახოს განმარტებით შენიშვნებში. საწარმოს არ ევალება
პირობითი ვალდებულების განმარტებით შენიშვნებში ასახვა, როდესაც
საწარმოდან რესურსების გასვლის ალბათობა ძალიან მცირეა.

იხილეთ 3.15 პუნქტის ქვემოთ მოცემული თვითსწავლების მასალა.
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საკუთარ კაპ იტალთ ან 
დაკავშირ ებ ული ოპერაციები
მესაკ უთრ ეებთან
მოქმედების სფერო
12.1

წინამდებარე განყოფილებაში განსაზღვრულია საკუთარ კაპიტალთან
დაკავშირებით მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციების აღ
რიცხვის პრინციპები. წინამდებარე განყოფილება არ ეხება ფინანსური
გარანტიის ხელშეკრულებებს (იხ. მე-11 განყოფილება – „ანარიცხები, პი
რობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“).

წინამდებარე განყოფილება არ ეხება ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულე
ბების აღრიცხვას, რომელთა მიზანია მესაკუთრეების მოვალეობების უზ
რუნველყოფა. მსგავსი ხელშეკრულებები მე-11 განყოფილების – ანარიცხე
ბი, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები - მოქმედების სფე
როს განეკუთვნება, როგორც ეს მითითებულია პუნქტში 3.15.
ანალოგიურად, იგი არ ეხება ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებებს,
რომლებიც მიღებულია მისი მესაკუთრეებისგან საწარმოს მოვალეობების
უზრუნველყოფისთვის.

ფინანსური ინსტრუმენტის კლასიფიკაცია ვალდებულებად
ან საკუთარ კაპიტალად
12.2

საწარმომ მის მიერ გამოშვებული ფინანსური ინსტრუმენტი თავდაპირ
ველი აღიარებისას უნდა აღირიცხოს ფინანსურ ვალდებულებად ან სა
კუთარ კაპიტალად, სტანდარტში მოცემული განმარტებების შესაბამი
სად.

როგორც მე-5 განყოფილების - ფინანსური ინსტრუმენტები - 5.2 პუნქტშია
განმარტებული, ფინანსური ინსტრუმენტი არის ნებისმიერი ხელშეკრულე
ბა, რომელიც წარმოშობს როგორც ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასე
ვე მეორე საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებას ან წილობრივ ინსტრუმენტს.
მე-12 განყოფილება არ ეხება ფინანსური აქტივების მფლობელებს.
საწარმომ თითოეული გამოშვებული ინსტრუმენტის თავდაპირველი აღია
რებისას უნდა შეაფასოს, აკმაყოფილებს თუ არა იგი ვალდებულების ან

საკუთარი კაპიტალის (ქვემოთ იხ. პუნქტები 12.3 და 12.4) განმარტებას. ამ
შეფასების საფუძველზე საწარმომ ინსტრუმენტი ფინანსური მდგომარეო
ბის ანგარიშგებაში უნდა აღიაროს ვალდებულებად ან საკუთარ კაპიტალად
თავდაპირველი აღიარების თარიღით. შეფასებისას საწარმომ უნდა გაით
ვალისწინოს სახელშეკრულებო შეთნხმებების შინაარსი.
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12.3

მე-5 განყოფილებაში – „ფინანსური ინსტრუმენტები“ – მოცემულია ფი
ნანსური ინსტრუმენტისა და ფინანსური ვალდებულების განმარტებები
და განსაზღვრულია ფინანსური ვალდებულების აღრიცხვის წესები.

5.4 პუნქტში (იხ. მე-5 განყოფილება - ფინანსური ინსტრუმენტები) ფინან
სური ვალდებულება განმარტებულია, როგორც ნებისმიერი ვალდებულება,
რომელიც წარმოადგენს სხვა მხარისთვის ფულადი სახსრების ან სხვა ფი
ნანსური აქტივის მიწოდების სახელშეკრულებო ვალდებულებას. დამატები
თი ინფორმაციისათვის იხილეთ 5.4 პუნქტის ქვემოთ მოცემული თვითსწავ
ლების მასალა.
ფინანსური ვალდებულებების ტიპური მაგალითებია სავაჭრო ვალდებულე
ბები (მაგ. კრედიტორულ დავალიანება), ფინანსური ინსტიტუტებისგან (მაგ.
კომერციული ბანკებისგან) აღებული სესხები და სხვა საწარმოებისგან ან
ფიზიკური პირებისგან აღებული სესხები.

12.4

მე-2 განყოფილებაში – „საფუძვლები, დაშვებები და ძირითადი პრინცი
პები“ -მოცემულია საკუთარი კაპიტალის განმარტება.

პუნქტში 2.11 საკუთარი კაპიტალი განმარტებულია, როგორც საწარმოს აქ
ტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა ვალდებულების გამოკლების
შემდეგ.
ფინანსური ინსტრუმენტებისა და საკუთარი კაპიტალის განმარტებების სა
ფუძველზე შეიძლება დასკვნის გაკეთება, რომ წილობრივი ინსტრუმენტი
არის ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც ადასტურებს საწარმოს აქტი
ვებში ყველა ვალდებულების გამოკლების შემდეგ დარჩენილ წილს (ანუ
დარჩენილი წილი ნეტო აქტივებში, საკუთრების წილი). მსგავსი კაპიტალის
ტიპური მაგალითებია სააქციო კაპიტალი, დამატებითი სააქციო კაპიტა
ლის განაღდებული ნაწილი და საემისიო კაპიტალი.
კაპიტალი მოიცავს ასევე სხვა თანხებს, რომლებიც საწარმოს მესაკუთ
რეებზეა მისაკუთვნებელი. მაგალითად, გაუნაწილებელი მოგება. როგორც
უკვე აღინიშნა, საკუთარი კაპიტალი არის ის, რაც რჩება ვალდებულებე
ბის დაფარვის შემდეგ. ამიტომ იმის შეფასებისას, ინსტრუმენტი ფინანსური
ვალდებულებაა თუ წილობრივი ინსტრუმენტი (როგორც ეს ამ განყოფილე
ბის 12.2 პუნქტით მოითხოვება), ყურადღება ძირითადად უნდა გამახვილდეს
იმაზე, საწარმოს აქვს თუ არა ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტი

ვის მიწოდების სახელშეკრულებო ვალდებულება. თუ მსგავსი ვალდებულე
ბა არსებობს, მაშინ ინსტრუმენტი ფინანსური ვალდებულებაა, თუ არ არსე
ბობს - წილობრივი ინსტრუმენტია. შესაბამისად, საწარმოს მიერ გამოშვე
ბული ინსტრუმენტი მხოლოდ მაშინ არის წილობრივი ინსტრუმენტი, თუ ის
არ აკმაყოფილებს ფინანსური ვალდებულების განმარტებას.
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მაგალითი 1- ვალდებულება თუ საკუთარი კაპიტალი?
1-ლი სცენარი
12/12/20X1 წელს A საწარმომ შეიძინა მეორადი ავტომობილი 7,500 ლა
რად (საბაზრო ღირებულება შეძენის თარიღით). საკუთრების იურიდიული
უფლება და კონტროლი გადაეცა A საწარმოს და ხელშეკრულებაში მითი
თებულია, რომ A საწარმომ მესაკუთრეს 7,500 ლარი უნდა გადაუხადოს
12/02/20X2 წლამდე.
ამ ხელშეკრულების გაფორმებით A საწარმომ აიღო სახელშეკრულებო
ვალდებულება, 7,500 ლარი მიაწოდოს მის მესაკუთრეს. ამიტომ, A საწარ
მოს ფინანსური ვალდებულება აქვს.
მე-2 სცენარი
12/12/20X1 წელს A საწარმოს მესაკუთრემ 7,500 ლარი მიმდინარე საბაზრო
ფასის მქონე ავტომობილი შეიტანა A საწარმოში. A საწარმოსგან არ მოით
ხოვება გადახდა ან რაიმე სახის ანაზღაურება მიღებულ ავტომობილთან
დაკავშირებით.
ხელშეკრულებაში მონაწილეობით A საწარმოს არ აუღია მესაკუთრისთვის
რაიმე ეკონომიკური სარგებლის გადაცემის სახელშეკრულებო მოვალეობა.
ამგვარად, ხელშეკრულების დადება არ წარმოქმნის ფინანსურ ვალდებუ
ლებას. ამიტომ, ეს საკუთარი კაპიტალია (ანუ 12/12/20X1 წელს A საწარმოს
კაპიტალი (სააქციო კაპიტალი) 7,500 ლარით გაიზარდა).

საკუთარი კაპიტალის გამოშვების აღრიცხვა
12.5

საწარმომ აქციების, ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვება იმ
შემთხვევაში უნდა აღიაროს, როგორც საკუთარი კაპიტალი, როდესაც
გამოუშვებს ამ ინსტრუმენტებს და მეორე მხარე ვალდებულია, განა
ხორციელოს შესატანი ფულადი სახსრების ან სხვა სახით ამ ინსტრუ
მენტების მიღების სანაცვლოდ:
(ა) თუ წილობრივი ინსტრუმენტები გამოშვებულია ფულადი სახსრების
ან სხვა სახის შენატანის განხორციელებემდე, მაშინ საწარმომ მისა
ღები თანხა უნდა ასახოს აქტივის სახით ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში შემდეგ მუხლად: კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი);

მაგალითი 2- წილობრივი ინსტრუმენტის ანაზღაურების ნაწილი მიღებუ
ლია, ნაწილი მისაღებია
A საწარმოს (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო) 2 მესაკუთრე ჰყავს–

მესაკუთრე A და მესაკუთრე B, რომელთაგან თითოეული საწარმოს 50%იან წილს ფლობს.
15/12/20X1 წელს მესაკუთრები შეთანხმდნენ, რომ თითოეული მათ
განი 10,000 ლარს შეიტანდა A საწარმოს კაპიტალში. ხელშეკრულების
შესაბამისად:
·

15/12/20X1 წელს A საწარმომ 10,000 ლარი მიიღო მესაკუთრე A-გან;

·

15/01/20X2 წელს (1 თვის შემდეგ) მესაკუთრე B-მ 10,000 ლარი უნდა გა
დაურიცხოს A საწარმოს.

15/12/20X1 წელს A საწარმომ გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტე
ბი უნდა აღრიცხოს მესაკუთრეების შეთანხმების შესაბამისად, შემდეგი ბუ
ღალტრული გატარებების მეშვეობით:
ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)

10,000

ფულადი სახსრები

10,000

საკუთარი კაპიტალი

კრედიტი
(ლარი)

20,000

აღწერა: გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების (დამატებითი კაპიტალი)
აღიარება მესაკუთრეების შეთანხმების საფუძველზე, 15/12/20X1 წელს.

31/12/20X1 წელს (საანგარიშგებო თარიღი) A საწარმოს 10,000 ლარი მისაღები
აქვს მესაკუთრე B-გან, რაც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახუ
ლია როგორც აქტივი „კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი)“.

(ბ) თუ საწარმო წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებამდე მიიღებს ფუ
ლად სახსრებს ან სხვა რესურსს და საწარმოს არ მოეთხოვება მიღებუ
ლი ფულადი სახსრების ან სხვა რესურსების დაბრუნება, მაშინ საწარ
მომ უნდა აღიაროს საკუთარი კაპიტალის შესაბამისი ზრდა, მიღებული
ანაზღაურების ოდენობით;

მაგალითი 3- წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის ავანსად მიღებული ანაზ
ღაურება
A საწარმოს (სააქციო საზოგადოება) 5 მესაკუთრე ჰყავს. ყველა მესაკუთ
რე საწარმოს თანაბარი რაოდენობის აქციებს (წილობრივ ინსტრუმენტებს)
ფლობს. გამოშვებული აქციების მთლიანი რაოდენობაა 10,000 (2,000 აქცია
თითოეულ მესაკუთრეზე). თითოეული აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1
ლარი.
28/12/20X1 წელს A საწარმოს აქციონერთა კრებაზე მიიღეს გადაწყვეტი
ლება, რომ დამატებით 5,000 აქცია გამოუშვან თავიანთი არსებული აქციო
ნერებისათვის (ანუ 1,000 აქცია თითოეული აქციონერისთვის), თითოეული
აქციის ფასია 4 ლარი (ანუ 3 ლარით აღემატება ნომინალურ ღირებულებას).
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29/12/20X1 წელს თითეულმა აქციონერმა 4,000 ლარი გადარიცხა A სა
წარმოში წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც A საწარმომ უნ
და გამოუშვას (ანუ A საწარმოს დამატებითი 5,000 აქცია განთავსებული და
გადახდილია, მაგრამ ჯერ გამოშვებული არ არის). ადმინისტრაციული და
იურიდიული პროცესებისთვის (მაგალითად, დამატებითი აქციების რეგის
ტრაცია რეესტრში) A საწარმოს დაახლოებით 1 კვირა დასჭირდება აქციო
ნერებისთვის აქციების გამოსაშვებად.
სახელშეკრულებო პირობების საფუძველზე შეუძლებელია A საწარმოს
მესაკუთრეებმა მოსთხოვონ მიღებული თანხის უკან დაბრუნება - მას აქვს
ვალდებულება, თავისი აქციონერებისთვის გამოუშვას დამატებით 5,000 აქ
ცია. ამგვარად, ეს შეთანხმება არ წარმოქმნის ფინანსურ ვალდებულებას.
29/12/20X1 წელს A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა
შეასრულოს:
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

20,000

კაპიტალის სხვა მუხლები (გამოსაშვები აქციებისთვის
მიღებული ავანსი)

20,000

აღწერა: გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტის (5,000 აქციის გამოშვების
ვალდებულება) აღიარება აქციონერთა 28/12/20X1 წლის შეთანხმების საფუძველზე.

04/01/20X2 წელს A საწარმომ გამოუშვა აღნიშნული 5,000 აქცია თავისი აქ
ციონერებისთვის. შესაბამისად, A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატა
რებები უნდა შეასრულოს თავდაპირველად „კაპიტალის სხვა მუხლები (გა
მოსაშვები აქციებისთვის მიღებული ავანსი)“ მუხლში აღრიცხული 20,000
ლარის გადასატანად ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების სააქციო კა
პიტალში (5,000 აქცია x 1 ლარი ნომინალური ღირებულება = 5,000 ლარი)
და სხვა კაპიტალი: (საემისიო კაპიტალი ( (4 ლარი – 1 ლარი) x 5,000 აქცია =
15,000 ლარი):
ანგარიში
კაპიტალის სხვა მუხლები (გამოსაშვები აქციებისთვის
მიღებული ავანსი)

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

20,000

სააქციო კაპიტალი

5,000

საემისიო კაპიტალი

15,000

აღწერა: გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების აღიარება (სააქციო კაპიტალი და
საემისიო კაპიტალი) 5,000 აქციის გამოშვებისას, თითოეული აქციის ფასია 4 ლარი.

(გ) თუ წილობრივი ინსტრუმენტები განთავსებულია, მაგრამ ჯერ არ
არის გამოშვებული და საწარმოს არც ფულადი სახსრები და არც
სხვა რესურსი არ მიუღია, მან არ უნდა აღიაროს საკუთარი კაპიტა
ლის ზრდა.

მაგალითი 4- აქციები განთავსებულია, მაგრამ ჯერ არ არის ანაზღაურებული
(გადახდა არაა განხორციელებული)
ფაქტები იგივეა, რაც მე-3 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში აქციონერებს
ხელშეკრულების შესაბამისად არ გადაუხდიათ განთავსებული აქციების
თნხა 20,000 ლარი (5,000 აქცია x 4 ლარი ერთი აქცია).
A საწარმომ არ უნდა შეასრულოს ბუღალტრული გატარებები, სანამ:
·

არ მოხდება აქციების გამოშვება (პუნქტი 12.5 (ა)); ან

·

აქციონერები არ გადაიხდიან განთავსებული აქციებისთვის (პუნქტი 12.5
(ბ)).

12.6

საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას და შემდგომშიც წილობრივი ინ
სტრუმენტები უნდა შეაფასოს აღიარების თარიღისათვის განსაზღვრუ
ლი მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების საბაზრო ღირებულების საი
მედოდ შეფასებით.

როგორც მე-2 და მე-3 მაგალითებშია ნაჩვენები, წილობრივი ინსტრუმენ
ტების თავდაპირველი აღიარების თანხის განსაზღვრა ადვილია, როდესაც
მიღებული ან მისაღები ანაზღაურებაა ფულადი სახსრები.
თუმცა, პრაქტიკაში აქციონერების შენატანები მხოლოდ ფულადი სახსრებით
არ შემოიფარგლება და შეიძლება მრავალი ფორმით განხორციელდეს, რო
გორიცაა, მათ შორის გრძელვადიანი აქტივები (მოძრავი და უძრავი), მარაგე
ბი, გასაწევი მომსახურება და სხვა. მსგავსი შენატანების საბაზრო ღირებულე
ბის განსაზღვრა შეიძლება ზოგჯერ შედარებით რთული აღმოჩნდეს ფულადი
სახსრების შეტანასთან შედარებით. ხელმძღვანელობამ განსჯა უნდა გამოი
ყენოს, რათა განსაზღვროს ამგვარი ანაზღაურების საბაზრო ღირებულების
საიმედო შეფასება წილობრივი ინსტრუმენტის აღიარების თარიღით.
მაგალითი 5 - არაფინანსური აქტივების შენატანები
A საწარმო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოა და ერთი მესაკუთრე
ჰყავს. A საწარმო ფლობს და ამუშავებს საცხობს.
მესაკუთრეს კომერციული ქონება აქვს თბილისში (მთლიანი ფართია 40
კვადრატული მეტრი).
20/07/20X1 წელს მესაკუთრემ აღნიშნული ქონება შეიტანა A საწარმოს
კაპიტალში და ქონების საკუთრების უფლება მესაკუთრიდან A საწარმოზე
გადავიდა. A საწარმო ამ ქონებას გამოიყენებს საცალო ვაჭრობის ობიექტის
სახით, თავისი საცხობის პროდუქციის გასაყიდად.
ამგვარად, A საწარმომ გამოუშვა წილობრივი ინსტრუმენტი (დამატებითი
კაპიტალი); ამ წილობრივი ინსტრუმენტისთვის A საწარმოს მიერ მიღებული
ანაზღაურებაა მესაკუთრის ქონება.
A საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტის (დამატებითი სააქციო კაპიტალი)
აღრიცხვისთვის A საწარმომ უნდა განსაზღვროს მიღებული ანაზღაურების
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საბაზრო ფასის საიმედო შეფასება - ქონების საბაზრო ღირებულება
20/07/20X1 წელს.
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A საწარმო საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას იყენებს თბილისის
იმავე რაიონში მსგავსი ქონების კვადრატული ფასის განსაზღვრისთვის. მან
5 განსხვავებული, შესადარისი ქონება გამოავლინა, რომლებიც 20X1 წლის
ივლისსა და აგვისტოში გაიყიდა:
ქონება

ერთი კვადრატული მეტრის ფასი (ლარი)

1

650

2

600

3

610

4

675

5

615

საშუალო

630

A საწარმომ განსაზღვრა, რომ მსგავსი ქონების ერთი კვადრატული მეტრის
მიმდინარე საშუალო საბაზრო ფასია 630 ლარი, რადგან A საწარმომ
ვერ გამოავლინა არსებითი განსხვავება თავის ქონებასა და შესადარის
ქონებებს შორის, მისი შეფასებით, შეტანილი ქონების მთლიანი საბაზრო
ღირებულებაა 25,200 ლარი (ანუ 630 ლარი x 40 კვ.მ).
შესაბამისად, 20X1 წლის 20 ივლისს A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული
გატარებები უნდა შეასრულოს:
დებეტი
(ლარი)

ანგარიში
გრძელვადიანი აქტივები

კრედიტი
(ლარი)

25,200

საკუთარი კაპიტალი

25,200

აღწერა: გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტის (დამატებითი კაპიტალი) და
მიღებული ქონების აღიარება.

12.7

საწარმომ გარიგების დანახარჯები შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნა
წილებელი მოგების ანგარიშგებაში უნდა აღრიცხოს ხარჯის სახით მათი
გაწევისთანავე.

მაგალითი 6- გარიგების დანახარჯები
17/10/20X1 წელს A საწარმომ :
• გამოუშვა 8,000 ახალი აქცია, ერთი აქცია 1 ლარად (ნომინალური
ღირებულებით);
• გამოშვებული აქციებისთვის მიიღო 8,000 ლარი;

• გამოშვებული აქციების დამოუკიდებელ რეესტრში რეგისტრაციისთვის
გარიგების ხარჯმა შეადგინა 250 ლარი.
A საწარმომ გარიგების ხარჯები არ უნდა ასახოს წილობრივი ინსტრუმენ
ტის თავდაპირველად აღიარებულ თანხაში.
17/10/20X1 წელს A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა
შეასრულოს:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

8,000

ფულადი სახსრები

8,000

სააქციო კაპიტალი

აღწერა: 17/10/20X1 წელს გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების (8,000 აქცია)
აღიარება.
დებეტი (ლარი)

ანგარიში

კრედიტი (ლარი)

250

სხვა ხარჯები

250

ფულადი სახსრები

აღწერა: : 17/10/20X1 წელს გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების გარიგების
დანახარჯები.

გამოსყიდული საკუთარი აქციების აღრიცხვა
12.8

გამოსყიდული საკუთარი აქცია არის საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტი,
რომელიც საწარმომ გამოუშვა და შემდგომში თვითონვე შეისყიდა.
საწარმომ გამოსყიდულ საკუთარ აქციებში გადახდილი ანაზღაურების
საიმედო შეფასება უნდა ასახოს, როგორც გამოსყიდული საკუთარი
აქციები. საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში არ უნდა აღიაროს საკუთარი აქციების
გამოსყიდვიდან, გამოსყიდული აქციების გასხვისებიდან, ან გაუქმებიდან
მიღებული შემოსულობა ან ზარალი. ნებისმიერი სხვაობა გამოსყიდული
საკუთარი აქციების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობასა და მათ
საბალანსო ღირებულებას შორის უნდა აისახოს საემისიო კაპიტალის
მუხლში ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.

მაგალითი 7- გამოსყიდული საკუთარი აქციები
A საწარმო სააქციო საზოგადოებაა. მისი სააქციო კაპიტალი, 50,000 ლარი, შედ
გება 1 ლარი ნომინალური ღირებულებით გამოშვებული 50,000 აქციისაგან.
28/12/20X1 A საწარმომ 20,000 ლარი გადაიხადა თავისივე აქციონერებისაგან
10,000 საკუთარი აქციის შესაძენად (ანუ ის 2 ლარს იხდის თითოეულ აქციაში).
A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს:
ანგარიში
გამოსყიდული საკუთარი აქციები
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

20,000
20,000
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28/12/20x1 წელს საკუთარი აქციების შესყიდვა აქციონერებისგან.

10/02/20X4 წელს A საწარმო:
•

10,000 გამოსყიდულ საკუთარ აქციას ყიდის ახალ აქციონერებზე,
თითოეულს 3 ლარად;

•

აღნიშნული აქციების სანაცვლოდ იღებს 30,000 ლარს.
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A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს:
ანგარიში

დებეტი

(ლარი)

ფულადი სახსრები

კრედიტი
(ლარი)

30,000

საემისიო კაპიტალი

10,000

გამოსყიდული საკუთარი აქციები

20,000

10/02/20x4 წელს გამოსყიდული საკუთარი აქციების მიყიდვა ახალ
აქციონერებზე.

10,000 ლარი პირდაპირ აღირიცხება საემისიო კაპიტალის მუხლში. შესაბამისად,
ეს ტრანზაქცია გავლენას არ ახდენს A საწარმოს 20X4 წლის შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაზე (ის არ აისახება
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში).

მესაკუთრეებზე გაცემული განაწილებების აღრიცხვა
12.9

საწარმომ საკუთარი კაპიტალის ოდენობა უნდა შეამციროს მესაკუთ
რეებზე (მისი წილობრივი ინსტრუმენტების მფლობელებზე) გაცემული
განაწილების საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასებული თანხით.
მესაკუთრეებზე განაწილებულ თანხასთან დაკავშირებული მოგების გა
დასახადი უნდა აღირიცხოს მე-16 განყოფილების შესაბამისად.

საწარმოს მიერ გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის მესაკუთ
რეებისგან მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების მსგავსად საწარმოს მიერ
მესაკუთრეებზე განაწილებაც შეიძლება მრავალი ფორმით განხორციელდეს.
აქტივი, რომელსაც ყველაზე ხშირად ანაწილებელ მესაკუთრეებზე, არის
ფულადი სახსრები. ასეთ შემთხვევაში განაწილების საბაზრო ღირებულე
ბის საიმედოდ შეფასება თვითონ ფულადი სახსრების ოდენობაა.
არაფულადი აქტივების განაწილების ტიპური მაგალითები მოიცავს გრძელ
ვადიან აქტივებს (მოძრავი და უძრავი) და მარაგებს. საწარმომ განსჯა უნდა
გამოიყენოს განაწილების თარიღით განაწილებული არაფულადი აქტივების
საბაზრო ღირებულების საიმედო შეფასების განსაზღვრისას. განაწილების თა
რიღით არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების საიმედო შეფასებასა და
საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა მაშინვე, განაწილებისას აღიარდე
ბა შემოსულობის (სხვა შემოსავალი) ან ზარალის (სხვა ხარჯები) სახით შემო
სავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

მაგალითი 8 – ფულადი სახსრებისა და არაფულადი აქტივების განაწილება
მესაკუთრეებზე (მფლობელებზე)
A საწარმოს (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო) 2 მესაკუთრე ჰყავს
და თითოეული მათგანი საწარმოს 50%-იან წილს ფლობს.

187

31/12/20X1 წელს A საწარმოს:
• გაუნაწილებელი მოგებაა 25,000 ლარი; და
• მისი სხვა გრძელვადიანი აქტივები მოიცავს ავტომობილს, რომლის
საბალანსო ღირებულებაა 7,500 ლარი (10,000 ლარი თვითღირებულება
შემცირებული 2,500 ლარი დაგროვილი ცვეთის თანხით).
15/01/20X2 წელს A საწარმომ გადაწყვიტა აქტივების განაწილება:
• ავტომობილი A მესაკუთრისთვის; და
• ავტომობილის საბაზრო ღირებულების ოდენობის ფულადი სახსრები
- B მესაკუთრისთვის.
საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე A საწარმომ გან
საზღვრა, რომ მსგავსი მეორადი ავტომობილის საშუალო გასაყიდი
ფასია 9,500 ლარი. შესაბამისად, 9,500 ლარი განაწილდა B მესაკუთრეზე.
ამგვარად, თითოეულ აქციონერზე 15/01/20X2 წელს განაწილდა 9,500 ლარი.
A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს:
განაწილება A მესაკუთრეზე – ავტომობილის განაწილება:

ანგარიში
გაუნაწილებელი მოგება

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

9,500

დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის
საბაზრო ღირებულების კორექტირება (9,500 –
7,500)

2,000

გრძელვადიანი აქტივები: სხვა ძირითადი
საშუალებები

7,500

აღწერა: ავტომობილის განაწილება A მესაკუთრეზე 15/01/20X2 წელს.

განაწილება B მესაკუთრეზე – ფულადი სახსრების განაწილება:

ანგარიში
გაუნაწილებელი მოგება

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

9,500

ფულადი სახსრები
აღწერა: ფულადი სახსრების განაწილება B მესაკუთრეზე 15/01/20X2 წელს.

9,500

me-13 ganyofileba
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ამონაგებ ი მომხმარებლებთ ან გა
ფორმებ ულ ი 
ხელშეკრ ულებ ებიდან
მოქმედების სფერო
13.1

წინამდებარე განყოფილებაში მოცემულია მომხმარებლებთან გაფორ
მებული ხელშეკრულებებიდან მიღებული ამონაგების აღრიცხვის მოთ
ხოვნები. აღნიშნული მოთხოვნები ცალ-ცალკეა განსაზღვრული ამონა
გებისათვის, რომელიც წარმოქმნილია:
(ა) საქონლის გაყიდვიდან;
(ბ) მომსახურების (მათ შორის, სამშენებლო მომსახურების) გაწევიდან;
და
(გ) საწარმოს არაფინანსური აქტივების გამოყენებისთვის ან გამოყე
ნების უფლების სხვა პირისთვის გადაცემის შედეგად (მათ შორის,
როიალტები).

ამონაგები არის შემოსავალი, რომელიც წარმოიქმნება მომხმარებლებთან
გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან საანგარიშგებო საწარმოს ჩვეულებ
რივი სამეურნეო საქმიანობისას. მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელ
შეკრულება სამართლებრივად მბოჭავი (მავალდებულებელი) შეთანხმებაა,
რომელიც გაფორმებულია საწარმოსა (გამყიდველი) და მის მომხმარებელს
შორის. აუცილებელი არ არის, რომ ხელშეკრულება წერილობითი იყოს, ის
შეიძლება იყოს ზეპირი.
გამყიდველის სახელშეკრულებო დაპირებას, მომხმარებელს მიაწოდოს სა
ქონელი ან მომსახურება, ან ორივე, ზოგჯერ შესასრულებელ ვალდებულე
ბას უწოდებენ. შესასრულებელი ვალდებულება შეიძლება შესრულდეს:
• დროის გარკვეულ მომენტში, მაგალითად, როგორც წესი, საწარმოს
მიერ საქონლის მომხმარებლისთვის გადაცემისას, ან
• დროთა განმავლობაში, მაგალითად, მომხმარებლის ტერიტორიაზე შე
ნობის მშენებლობის მომსახურების გაწევა მომხმარებლის ტექნიკური
მახასიათებლების შესაბამისად და სხვა.

ამონაგების აღიარების კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისთვის ხელშეკრუ
ლებას კომერციული შინაარსი უნდა ჰქონდეს. მაგალითად, საწარმომ არ
უნდა აღიაროს ამონაგები იდენტური საქონლის გაცვლისას, რადგან მსგავს
გარიგებას კომერციული შინაარსი არ გააჩნია (იხ. პუნქტი 6.6).
თუ მომხმარებელთან გაფორმებული ერთი ხელშეკრულება შეიცავს მრა
ვალ შესასრულებელ ვალდებულებას, მაშინ გამყიდველმა ცალ-ცალკე უნ
და აღრიცხოს თითოეული არსებითი შესასრულებელი ვალდებულება.
მაგალითი 1 - მრავალელემენტიანი გაყიდვა
31/12/20X1 წელს საანგარიშგებო საწარმო ერთი ხელშეკრულების ფარ
გლებში მომხმარებელზე ყიდის:
• 10,000 ლარის ღირებულების კომპიუტერულ მოწყობილობებს;
• 50 ლარის ღირებულების მომსახურებას, რაც გულისხმობს კომპიუტერის
მიწოდებას მომხმარებლისთვის 31/12/20X1 წელს; და
• 8,000 ლარად პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის მომსახურებას
(20X2 წლის იანვარსა და თებერვალში).
საანგარიშგებო საწარმომ ცლ-ცალკე უნდა აღრიცხოს ამონაგების ორი
ნაკადი:
• 10,000 ლარი საქონლის გაყიდვიდან 20X1 წელს; და
• 8,000 ლარი მომსახურების გაწევიდან 20X2 წელს.
გამყიდველს არ სჭირდება 50 ლარის ღირებულების მიწოდების მომსახურე
ბის ცალკე აღრიცხვა, რადგან იგი არაარსებითია. მას შეუძლია მიწოდების
მომსახურებიდან მიღებული 50 ლარი ამონაგები უბრალოდ საქონლის გა
ყიდვიდან მიღებულ ამონაგებში ასახოს (ანუ 10,050 ლარი ამონაგები სა
ქონლის გაყიდვიდან).

13.2

საპროცენტო შემოსავალი და დივიდენდის სახით მიღებული
შემოსავალი არ განეკუთვნება წინამდებარე განყოფილების მოქმედების
სფეროს. ისინი რეგულირდება მე-5 განყოფილებით - „ფინანსური
ინსტრუმენტები“.

მაგალითი 2- საწარმო დამკვეთი/მარწმუნებელი და საწარმო აგენტი/
რწმუნებული
A საწარმო მომხმარებლებს უწევს ინტერნეტით გაყიდვების მომსაურებას
თავისი ვებგვერდის მეშვეობით. მომხმარებლებთან გაფორმებული
ხელშეკრულებების საფუძველზე A საწარმოს ეკუთვნის გასაყიდი ფასის 10%
მისი ვებგვერდის მეშვეობით განხორციელებული ყველა გარიგებიდან.
B საწარმო მომხმარებლებს უზრუნველყოფს თეატრალური წარმოდგენების
ბილეთების მიწოდებას. ის წარმოდგენების ბილეთებს ყიდის მრავალი
ვებგვერდის მეშვეობით (მათ შორის A საწარმოს ვებგვერდის მეშვეობით).
A საწარმო B საწარმოს გადასცემს B საწარმოს ბილეთების გაყიდვებიდან
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მიღებული თანხის 90%-ს (ანუ A საწარმო იტოვებს 10%-ს).
B საწარმო:
• ფიზიკურად აწვდის ბილეთებს
თეატრალურ წარმოდგენას და;
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მომხმარებლებს,

• პასუხისმგებელია მომხმარებლის წინაშე გაყიდვის
წარმოქმნილ ნებისმიერ უთანხმოების შემთხვევაზე.

მართავს
შემდეგ

20X1 წელს B საწარმომ 5,000 ბილეთი გაყიდა A საწარმოს ვებგვერდის
მეშვეობით, თითოეულის ფასი იყო 20 ლარი.
A საწარმომ რა ოდენობით უნდა აღიაროს ამონაგები 20X1 წელს?
A საწარმო არის აგენტი/რწმუნებული, რომელიც მხოლოდ გაყიდვისა
და ფულადი სახსრების შეგროვების მომსახურებას უწევს B საწარმოს.
შესაბამისად, A საწარმომ 10,000 ლარი ამონაგები (შემოსავალი) უნდა
აღიაროს B საწარმოსთვის გაწეული მომსახურებიდან (ანუ 20 ლარი x
5,000 ბილეთი x 10% საკომისიო).
B საწარმომ რა ოდენობით უნდა აღიაროს ამონაგები 20X1 წელს?
B საწარმო დამკვეთია/მარწმუნებელი, რადგან ძირითადად ის არის
პასუხისმგებელი საბოლოო მომხმარებლებისთვის მიცემული პირობის
შესრულებაზე, რომ მათ მიაწვდის თეატრალური წარმოდგენების
ბილეთებს.
შესაბამისად, B საწარმომ უნდა აღიაროს 90,000 წმინდა ამონაგები
(ანუ ფასი, რომელსაც საბოლოო მომხმარებელი იხდის 20 ლარი x
5,000 ბილეთი, გამოკლებული 10,000 ლარი გაყიდვის დანახარჯი ანუ
საკომისიო A საწარმოს ვებგვერდით გაყიდული ბილეთებისთვის).
მაგალითი 3- საწარმო დამკვეთი/მარწმუნებელი და საწარმო აგენტი/
რწმუნებული
A საწარმო მომხმარებლებს უწევს ინტერნეტით გაყიდვების მომსაურებას
თავისი ვებგვერდის მეშვეობით. მომხმარებლებთან გაფორმებული
ხელშეკრულებების საფუძველზე A საწარმოს ეკუთვნის გასაყიდი ფასის 10%
მისი ვებგვერდის მეშვეობით განხორციელებული ყველა გარიგებიდან.
B საწარმო მომხმარებლებს უზრუნველყოფს თეატრალური წარმოდგენების
ბილეთებით. ის წარმოდგენების ბილეთებს ყიდის მრავალი ვებგვერდის
მეშვეობით (მათ შორის A საწარმოს ვებგვერდის მეშვეობით). A საწარმო
B საწარმოს გადასცემს B საწარმოს ბილეთების გაყიდვებიდან მიღებული
თანხის 90%-ს (ანუ A საწარმო იტოვებს 10%-ს).
B საწარმო:
• ფიზიკურად აწვდის ბილეთებს მომხმარებლებს; და
• პასუხისმგებელია მომხმარებლის წინაშე გაყიდვის შემდეგ წარმოქმნილი
ნებისმიერი უთანხმოების შემთხვევაზე.
20X1 წელს B საწარმომ 5,000 ბილეთი გაყიდა A საწარმოს ვებგვერდის

მეშვეობით, თითოეულის ფასი იყო 20 ლარი.
A საწარმომ რა ოდენობით უნდა აღიაროს ამონაგები 20X1 წელს?
A საწარმო არის აგენტი/რწმუნებული, რომელიც მხოლოდ გაყიდვისა და
ფულადი სახსრების შეგროვების მომსახურებას უწევს B საწარმოს.
შესაბამისად, A საწარმომ 10,000 ლარი ამონაგები (შემოსავალი) უნდა
აღიაროს B საწარმოსთვის გაწეული მომსახურებიდან (ანუ 20 ლარი x 5,000
ბილეთი x 10% საკომისიო).
B საწარმომ რა ოდენობით უნდა აღიაროს ამონაგები 20X1 წელს?
B საწარმო დამკვეთია/მარწმუნებელი, რადგან ძირითადად ის არის
პასუხისმგებელი საბოლოო მომხმარებლებისთვის მიცემული პირობის
შესრულებაზე, რომ მათ მიაწვდის თეატრალური წარმოდგენების ბილეთებს.
შესაბამისად, B საწარმომ უნდა აღიაროს 100,000 წმინდა ამონაგები (ანუ
ფასი, რომელსაც საბოლოო მომხმარებელი იხდის 20 ლარი x 5,000 ბილეთი),
და პარალელურად, მან გაყიდვის საკომისიო უნდა შეაფასოს გაყიდული
ბილეთებისთვის, 10,000 ლარი (ანუ ამონაგები 100,000 ლარი x 10% ზე).
მარწმუნებელმა, B საწარმომ უნდა აღიაროს როგორც გაყიდვების ხარჯი.

B საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

სავაჭრო მოთხოვნები: (A საწარმოს მიმართ)

90,000

სხვა ხარჯები - გაყიდვის საკომისიო

10,000

ნეტო ამონაგები - მომსახურების გაწევიდან
(ბილეთების გაყიდვა)

კრედიტი
(ლარი)

100,000

აღიარება
13.3

ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან უნდა
აღიარდეს:
(ა) საქონლის გაყიდვისას, როდესაც: (i) კონტროლი საქონელზე, რომე
ლიც მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების საგანია, სა
წარმოდან გადადის მომხმარებელთან; (ii) შესაძლებელია გარიგების
ფასის შეფასება გონივრული რწმუნებით; და (iii) გარიგების ფასის მი
ღების გონივრული რწმუნება არსებობს.

ამონაგების აღიარების ძირითადი პრინციპია, რომ ამონაგები აღიარდება
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მაშინ, როგორც კი საანგარიშგებო საწარმო შეასრულებს ხელშეკრულე
ბაში მითითებულ შესასრულებელ ვალდებულებას მომხმარებლის წინაშე.
საქონლის გაყიდვის შემთხვევაში, როგორც წესი, გამყიდველი შესასრულე
ბელ ვალდებულებას მაშინ ასრულებს, როდესაც საქონელზე კონტროლს
მომხმარებელს გადასცემს.
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თუმცა, იმისათვის, რომ ამონაგები მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარდეს,
როდესაც საქონლის გაყიდვას კომერციული შინაარსი აქვს, როგორც ამას
სტანდარტი მოითხოვს, საჭიროა დამატებით ორი კრიტერიუმის დაკმაყო
ფილება, ანუ საიმედოდ შეფასება და თანხის ამოღების გონივრული რწმუ
ნება.
კონტროლის გადაცემა
საწარმო აქტივს აკონტროლებს, როდესაც მას შეუძლია მისი გამოყენების
მიზნის/დანიშნულების განსაზღვრა და აქტივიდან ფაქტობრივად მთლიანი
დარჩენილი სარგებლის მიღება. კონტროლის გადაცემა, როგორც წესი, ემ
თხვევა საქონლის ფიზიკური მფლობელობის გადაცემას.
საკუთრების უფლების გადაცემა ყოველთვის არ არის აუცილებელი კონ
ტროლის გადაცემის დასადასტურებლად. მაგალითად, როდესაც გამყიდვე
ლი საკუთრების უფლებას ინარჩუნებს მხოლოდ იმიტომ, რომ დაიცვას სა
ვაჭრო მოთხოვნის ამოღების შესაძლებლობა.
ქვემოთ აღწერილია სიტუაციები, როდესაც, მიუხედავად საქონლის მომხმა
რებლისთვის გადაცემისა, საქონელზე კონტროლს გამყიდველი ინარჩუნებს
(ანუ კონტროლი არ გადაეცა მომხმარებელს):
·

როდესაც კონკრეტული გაყიდვიდან ამონაგების მიღება დამოკიდებუ
ლია მყიდველის მიერ ამ საქონლის გაყიდვაზე; ეს ის შემთხვევაა, რო
დესაც საქონელი მომწოდებელს მიეწოდება კონსიგნაციის შეთანხმებით
(იხ. პუნქტი 6.2);

·

როდესაც საწარმოს მიწოდებული საქონლის მონტაჟის მნიშვნელოვანი
ვალდებულება აქვს და მონტაჟი ჯერ დასრულებული არ არის; და

·

როდესაც მყიდველს შესყიდვაზე უარის თქმის უპირობო უფლება აქვს
და გამყიდველმა დანამდვილებით არ იცის საქონლის უკან დაბრუნების
ალბათობა.

როდესაც საწარმოს შეუძლია საქონლის უკან დაბრუნების ალბათობის
დონის საიმედოდ შეფასება, საქონლის უკან დაბრუნების ალტერნატივა,
გავლენას ახდენს გარიგების ფასის განსაზღვრაზე.
გარიგების ფასის განსაზღვრა გონივრული რწმუნებით
გამყიდველმა ამონაგები რომ აღიაროს, მან უნდა შეძლოს გარიგების ფასის
საიმედოდ განსაზღვრა, ანუ გარიგების ფასი გონივრული რწმუნებით უნდა
განსაზღვროს.
გარიგების ფასი არის ანაზღაურების ოდენობა, რომლის მიღების უფლე
ბის მოპოვებას გამყიდველი მოელის მომხმარებლისგან, გადაცემული სა
ქონლის სანაცვლოდ. ბევრ ხელშეკრულებაში გარიგების ფასის განსაზღვრა

მარტივია, განსაკუთრებით როდესაც ფასი ცალსახადაა მითითებული ხელ
შეკრულებაში. სხვა, უფრო რთულ ხელშეკრულებებში, მაგალითად მოცემუ
ლია ცვალებადი ანაზღაურება, რის გამოც ხელშეკრულების ფასის დასად
გენად აუცილებელია განსჯა. მაგალითად, 13.7 პუნქტის შესაბამისად ამონა
გები უნდა შეფასდეს გარიგების ფასით, რომელიც შემცირდება საწარმოს
მიერ დაწესებული სავაჭრო დათმობის, დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორების
თვის ფასდათმობისა და შენაძენის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათ
მობის თანხებით. როდესაც საწარმოს არ შეუძლია გარიგების ფასის საიმე
დოდ განსაზღვრა, მან 13.4 პუნქტის შესაბამისად აღიარებული ამონაგების
ოდენობა უნდა შეზღუდოს გაწეული დანახარჯების ოდენობით, თუ ეს თან
ხები ამოღებადია.
გარიგების ფასის მიღების შესაძლებლობა გონივრული რწმუნებით
იმისათვის, რომ შეაფასოს გარიგების ფასი ანაზღაურებადია თუ არა, ხელ
მძღვანელობამ უნდა განიხილოს მომხმარებლის შესაძლებლობა და სურ
ვილი, გადაიხადოს დაპირებული ანაზღაურება გადახდის ვადის დადგო
მისას. ანუ საწარმომ უნდა შეაფასოს მომხმარებლის საკრედიტო რისკი.
მომხმარებლის საკრედიტო რისკის შეფასებისთვის ხელმძღვანელობამ უნ
და გაითვალისწინოს ყველა შესაფერისი ფაქტი და გარემოება, მათ შორის
მომხმარებლისგან მიღებული უზრუნველყოფა და საწარმოს გამოცდილება
ამ მომხმარებელთან მიმართებით.
ამონაგების აღიარების კრიტერიუმები შესრულდება მხოლოდ მაშინ, რო
დესაც არსებობს გონივრული რწმუნება, რომ მომხმარებელი გადაიხდის
გარიგების ფასს.
როდესაც საწარმოს არ შეუძლია გარიგების ფასის ამოღების რწმუნების მო
პოვება, მან 13.5 პუნქტის შესაბამისად ამონაგები უნდა აღიაროს მიღებული
ფულადი სახსრების ოდენობით.

(ბ) მომსახურების (მათ შორის, სამშენებლო მომსახურების) გაწევისას,
როდესაც: (i) საწარმომ გასწია მომსახურება სრულად ან ნაწილობრივ,
რაც დასტურდება მხარეთა ფორმალური შეთანხმებით (მაგ., მიღებაჩაბარების აქტით); (ii) შესაძლებელია გარიგების ფასის შეფასება გო
ნივრული რწმუნებით; და (iii) გარიგების ფასის მიღების გონივრული
რწმუნება არსებობს.
თუ საწარმო გადაწყვეტს ამონაგების ეტაპობრივად აღიარებას, მან
უნდა გამოიყენოს მომსახურების ეტაპობრივი შესრულების მეთოდი,
რაც გულისხმობს ამონაგების აღიარებას შესრულებული სამუშაოს
პროპორციულად. ზემოაღნიშნული მეთოდით აღიარებული ამონაგები
უნდა განისაზღვროს რაციონალურ და თანმიმდევრულ საფუძველზე,
როგორიცაა, მაგალითად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, და
კავშირებული დანახარჯები, შესრულებული სამუშაოს მდგომარეობა
ან ეტაპების რაოდენობა.
თუ მომსახურების გაწევა ხდება რეგულარულად ან უწყვეტად გარკვეუ
ლი პერიოდის განმავლობაში, საწარმომ ამონაგები უნდა აღიაროს
თანაბარზომიერად (წრფივი მეთოდით), მომსახურების გაწევის მთე
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ლი პერიოდის განმავლობაში, თუ არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ
რომელიმე სხვა მეთოდის გამოყენება უფრო ზუსტად ასახავს ხელშეკ
რულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ხასიათს.

194

შესრულებული სამუშაოს მოცულობა უნდა შეფასდეს საქმიანობის შე
დეგების მაჩვენებლების გათვალისწინებით, რომლებიც გონივრულ
ფარგლებში განსაზღვრადია და შეიძლება პირდაპირ იყოს დაკავში
რებული ხელშეკრულების შესრულებისთვის მნიშვნელოვან აქტივო
ბებთან. საქმიანობის შედეგების მაჩვენებლები მოიცავს შუალედური
შედეგების მაჩვენებლებს, როგორიცაა, მაგალითად წარმოებული ერ
თეულების რაოდენობა და დასრულებული მნიშვნელოვანი ეტაპები,
ან რესურსების მაჩვენებლები, როგორიცაა დანახარჯები, დახარჯული
სამუშაო დრო ან გამოყენებული მანქანასაათები. გადახდის დამადას
ტურებელი დოკუმენტები არ წარმოადგენს შეფასების სათანადო სა
ფუძველს, იმ შემთხვევის გარდა, თუ ისინი არ ასახავს შესრულებულ
სამუშაოს;

მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგების აღრიცხვისთვის საწარმომ
უნდა განსაზღვროს, ამონაგები შესრულებულ სამუშაოს ყველაზე უკეთ რო
მელი მეთოდით დაუკავშირდება, პროცენტული შესრულების მეთოდით თუ
დასრულებული ხელშეკრულების მეთოდით.
პროცენტული შესრულების მეთოდით შეფასებული ამონაგები ყოველ საან
გარიშგებო პერიოდში აღიარდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
სამუშაოთა შესრულებული ნაწილის პროპორციულად.
დასრულებული ხელშეკრულების მეთოდით მომსახურების გაწევიდან მო
გება აღიარდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხელშეკრულება დასრულდება.
ნებისმიერმა საწარმომ პროცენტული შესრულების მეთოდი უნდა გამოი
ყენოს, როდესაც საწარმოს შეუძლია რაციონალურად და თანმიმდევრულ
ად ხელშეკრულების შესრულების მდგომარეობის პროცენტული სიდიდის
განსაზღვრა. ეს შესაძლებელი იქნება, როდესაც საწარმო პროექტის/ხელ
შეკრულების შესრულების სტადიას მუდმივად ადგენს გონივრული შეფა
სებების გამოყენებით. პრაქტიკაში, როდესაც მომსახურების გაწევა ხდება
რეგულარულად ან უწყვეტად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საწარ
მომ ამონაგები უნდა აღიაროს წრფივი მეთოდით, მომსახურების გაწევის
მთელი პერიოდის განმავლობაში, თუ არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ
რომელიმე სხვა მეთოდის გამოყენება უფრო ზუსტად ასახავს ხელშეკრუ
ლებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ხასიათს.

პროცენტული შესრულების მეთოდი
საანგარიშგებო თარიღით ხელშეკრულების შესრულების მდგომარეობა
პროცენტულ მაჩვენებლებში შეიძლება განისაზღვროს სხვადასხვა მეთო
დით, როგორიცაა, მაგალითად გაყიდვების ღირებულება, გაწეული დანა
ხარჯები, მიღწეული პროგრესი ან ღონისძიებების რაოდენობა, როდესაც
მომსახურების გაწევა ხდება მრავალჯერადი აქტის მეშვეობით. თუმცა, ხელ
შეკრულების შესრულების პროცენტული მაჩვენებლის განსაზღვრისთვის

გამოყენებული მეთოდი სამუშაოს დასრულებაში მიღწეულ ეკონომიკურ
პროგრესს რაციონალურ და თანმიმდევრულ საფუძველზე უნდა ასახავდეს.
რაციონალური ნიშნავს შესაბამისი ეკონომიკური მოვლენის არსის სამარ
თლიან ასახვას. თანმიმდევრული ნიშნავს, რომ შეფასების ერთსა და იმავე
მეთოდს უნდა იყენებდეს საწარმო ყველა მსგავსი ხელშეკრულებისთვის.
მაგალითად, განსხვავებულ გარემოებებში მიღწეული პროგრესის (ხელშეკ
რულების შესრულების) დონე შეიძლება შეფასდეს შემდეგი მეთოდებით:
• დღემდე ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული დანახარჯების ხვედრი
თი წილი მთლიან მოსალოდნელ დანახარჯებში, რის შედეგადაც მომსა
ხურების გამწევი საწარმო ამონაგებს აღიარებს საანგარიშგებო პერიო
დის დასასრულს ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული დანახარჯების
საიმედო შეფასების პროპორციით მთლიან მოსალოდნელ დანახარჯებ
თან;
• დღემდე გაწეული რესურსის/ძალისხმევის შეფასების ფარდობა ხელ
შეკრულების ფარგლებში მოსალოდნელ ძალისხმევასთან. მაგალითად,
პირდაპირი სამუშაო საათების, მანქანა-საათების ან გამოყენებული მა
სალის რაოდენობის საფუძველზე;
• ფიზიკურად შესრულებული ღონისძიებების/სამუშაოების რაოდენობის
ფარდობა ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში მთლიანად შესასრუ
ლებელი ღონისძიებების/სამუშაოების რაოდენობასთან. ეს საფუძველი
შესაფერისია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კონტრაქტორს შეუძლია ხელ
შეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი ღონისძიებების/სამუშაოე
ბის საიმედოდ შეფასება.
ქვემოთ მოცემული ეტაპები გამოიყენება პროცენტული შესრულების მეთო
დით ამონაგების აღრიცხვისას:
1.

სამუშაოს დასრულების პროგრესის შეფასება, ზემოთ აღწერილი შეფა
სების ერთ-ერთი საფუძვლის გამოყენებით (ანუ პროცენტული შესრუ
ლების გამოთვლა);

2. ხელშეკრულების მთლიანი შეფასებული ამონაგები გაამრავლეთ შეს
რულების პროცენტზე, რათა მიიღოთ ამონაგები, რომელიც უნდა აღიარ
დეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან დღემდე;
3. მიმდინარე პერიოდის ამონაგები არის დღემდე დაგროვილი ამონაგები
(გამოითვლება ზემოთ მოცემულ მე-2 ეტაპზე), რომელიც შემცირებულია
წინა პერიოდებში აღიარებული ამონაგებით, თუ ასეთი არსებობს.

მაგალითი 4- პროცენტული შესრულების მეთოდი სახელშეკრულებო
დანახარჯების საფუძველზე
01/01/20X1 წელს A საწარმო:
• 3-წლიან ხელშეკრულებას აფორმებს B საწარმოსთან შენობის აშენებაზე,
600,000 ლარის საფასურად, რომელიც სამი წლიური გადახდის მეშვეო
ბით უნდა დაიფაროს, თითოეული გადახდის ოდენობაა 200,000 ლარი
(მიჩნეულია კრედიტის ჩვეულებრივ ვადად); და
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• კონტრაქტის მთლიან დანახარჯებს აფასებს 300,000 ლარად.
20X2 წელს A საწარმო
450,000 ლარამდე.
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კონტრაქტის დანახარჯებს გადასინჯავს და ზრდის

A საწარმომ განსაზღვრა, რომ პროცენტული შესრულების მეთოდი უნდა
გამოიყენოს, ხოლო შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებე
ლი ხელშეკრულების დანახარჯების საფუძველზე (პროპორციულად) უნდა
განსაზღვროს.
ქვემოთ მოცემულია გაწეული დანახარჯებისა და მთლიანი დანახარჯების
შეჯამება 31 დეკემბრისთვის:
თანხები ლარში

20X1

20X2

20X3

გაწეული დანახარჯები (ფაქტობრივი)

150,000

140,000

160,000

შეფასებული მთლიანი დანახარჯები

300,000

450,000

450,000

პროცენტული შესრულების მეთოდის გამოყენებით A საწარმო სამშენებლო
მომსახურებიდან ამონაგებს შემდეგნაირად განსაზღვრავს:
თანხები ლარში

20X1

20X2

20X3

დღემდე გაწეული დანახარჯები (A)

150,000

290,000

450,000

შეფასებული მთლიანი დანახარჯები (B)

300,000

450,000

450,000

50 %

65%

100%

ხელშეკრულების შეფასებული მთლიანი
ფასი (D)

600,000

600,000

600,000

კუმულაციური ამონაგების აღიარება
დღემდე (E) = C * D

300,000

390,000

600,000

წლის ამონაგები = მიმდინარე პერიოდის
E-ს გამოკლებული წინა პერიოდის E

300,000

90,000

210,000

შესრულების % (C) = A/B

ქვემოთ მოცემულია ბუღალტრული გატარებები 20X1 წლისთვის:
წელი
20X1

ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

გაწეული სახელშეკრულებო დანახარჯების აღრიცხვა
გაყიდვების თვითღირებულება:
150,000
გადამუშავების დანახარჯები
ფულადი სახსრები/სავაჭრო კრედიტორული
დავალიანება

150,000

მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან მიღებული
ამონაგების აღიარება
დარიცხული მისაღები შემოსავალი

100,000

ფულადი სახსრები

200,000

ამონაგები - მომსახურების გაწევიდან
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან

300,000

20X1 წელს ამ კონტრაქტიდან მიღებული მთლიანი მოგება არის 150,000 ლა
რი, ანუ 300,000 ლარი კონტრაქტიდან ამონაგები, შემცირებული 150,000 ლა
რი კონტრაქტის დანახარჯებით.
მაგალითი 5- პროცენტული შესრულების მეთოდი: სამუშაოს განუსაზღვრე
ლი მოცულობა
01/01/20X1 წელს A საწარმო, რომელიც ობიექტების ცოცხალი ძალებით დაც
ვის მომსახურებას ეწევა, სიგნალიზაციის/განგაშის სისტემაზე რეაგირების
ფორმით, 3 წლიან ხელშეკრულებას აფორმებს მომხმარებელთან. ხელ
შეკრულების მთლიანი ფასია 30,000 ლარი. ხელშეკრულებაში არ არის მი
თითებული რეაგირებების რაოდენობა, რადგან A საწარმოს მოეთხოვება
სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში იმდენჯერ რეაგირება, რამდენჯერაც
მომხმარებლის განგაშის სისტემა ჩაირთვება.
გაწეული დანახარჯები, მომხმარებლისგან მოთხოვნილი და მიღებული
თანხები მოცემულია ქვემოთ:
დასახელება (თანხები მოცემულია
ლარებში)

20X1

20X2

20X3

გაწეული და გადახდილი დანახარჯები

8,000

10,000

4,000

მოთხოვნილი და მიღებული თანხები

11,000

10,000

9,000

ვინაიდან ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ A საწარმომ უსაფრთხოე
ბის მომსახურება განუსაზღვრელი რაოდენობის ღონისძიებებით უნდა
უზრუნველყოს სამწლიან პერიოდში, A საწარმომ ამონაგები წრფივი
მეთოდით უნდა აღიაროს 20X1 - 20X3 წლებში. შესაბამისად, წლიური
ამონაგებია 10,000 ლარი (ანუ 30,000 ლარი ხელშეკრულების ფასი /3 წელი).
20X1 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს ასრულებს:
წელი
20X1

ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

გაწეული დანახარჯების აღრიცხვა
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება:
გადამუშავების დანახარჯები
ფულადი სახსრები

8,000
8,000
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შემოსავლის აღიარება
ფულადი სახსრები

11,000

გადავადებული შემოსავალი

1,000

ამონაგები - მომსახურების გაწევიდან

10,000

198
20X1 წლის მთლიანი მოგება არის 2,000 (ანუ 10,000 ლარი ამონაგები,
შემცირებული 8,000 ლარით, დანახარჯები).
გარიგების ფასისა და მისი ამოღების/მიღების შეფასება გონივრული რწმუ
ნებით
აღიარების კრიტერიუმები იგივეა, რაც მითითებული იყო საქონლის გაყიდ
ვიდან ამონაგების აღიარებისთვის (იხ. ზემოთ).
(გ) როიალტებთან დაკავშირებით, როდესაც: (i) დაარიცხავს როიალტს მომხმა
რებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად; (ii) შე
საძლებელია დარიცხული როიალტის გონივრული რწმუნებით შეფასება; და
(iii) არსებობს დარიცხული როიალტის მიღების გონივრული რწმუნება.
როიალტი არის სხვა საწარმოს ინტელექტუალური საკუთრების (მაგალი
თად, პატენტები, საავტორო უფლებები, ფრანჩიზი, ხელოვნების ნამუშევრე
ბი, როგორიცაა მაგალითად პიესები, წიგნები, ფილმები და მუსიკა) ან ბუ
ნებრივი რესურსების (თევზაობა, ნადირობა, სასარგებლო წიაღისეულის
მოპოვება) გამოყენებისთვის გადახდილი თანხა.
თუმცა, ინტელექტუალური საკუთრების გაყიდვიდან მიღებული შემოსულო
ბა როიალტი არ არის. მაგალითად, A საწარმო ქმნის და აპატენტებს ახალ
მედიკამენტს. რადგან მას არ გააჩნია ექსპერტული ცოდნა და ფინანსური
რესურსები მედიკამენტის კომერციული წარმოებისთვის, ის პატენტს ყიდის
მულტინაციონალური ფარმაცევტულ კომპანიაზე.
A საწარმო პატენტის გაყიდვიდან ამონაგებს აღაირებს, როგორც საქონ
ლის გაყიდვიდან ამონაგებს, რაც 13.3 პუნქტის შესაბამისად აღიარდება.
სხვა წყაროებიდან მიღებული ამონაგების მსგავსად როიალტიდან მიღებუ
ლი ამონაგებისთვისაც საჭიროა გარიგების ფასის საიმედოდ შეფასებისა და
ამოღების გონივრული რწმუნება.

მაგალითი 6- როიალტები
A საწარმო მის მიერ შექმნილ მუსიკასა და მუსიკალურ ვიდეოზე ინარჩუ
ნებს საავტორო უფლებას. მუსიკისა და მუსიკალური ვიდეოების გამოყენე
ბისათვის ის როიალტებს აკისრებს მომხმარებლებს.
20X1 წელს სატელევიზიო კომპანიებსა და რადიოსადგურებთან როიალტის
შესახებ შეთანხმებებით A საწარმომ გამოიმუშავა:
·

30,000 ლარი სატელევიზიო კომპანიისგან, რომელმაც მისი ვიდეოები
ეთერში 10,000-ჯერ გაუშვა (ანუ როიალტის განაკვეთია 3 ლარი თითო
ეთერში გაშვება); და

·

10,000 ლარი რადიოსადგურებიდან, მისი მუსიკალური ჩანაწერების
ეთერში 10,000-ჯერ გაშვებისთვის (ანუ როიალტის განაკვეთია 1 ლა
რი ეთერში ერთხელ გაშვება).

მსგავსი ამონაგები აისახება A საწარმოს შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების მუხლში „ნეტო ამონაგები - სხვა
(როიალტები)“.

13.4

როდესაც შეუძლებელია გარიგების ფასის გონივრული რწმუნებით შე
ფასება, მაშინ საწარმომ ამონაგები უნდა აღიაროს მხოლოდ გაწეული
დანახარჯების ფარგლებში, რომელიც ცალსახად ანაზღაურებადია, მომ
ხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

საწარმომ შეიძლება მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში ვერ შეძლოს გარიგე
ბის ფასის გონივრული რწმუნებით შეფასება.

13.5

როდესაც მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობაა დაკავშირებული ამონა
გების მიღებასთან, ამონაგები უნდა აღიარდეს მხოლოდ ფულადი სახ
სრების მიღებისას.

როდესაც არ არის მოსალოდნელი გარიგების ფასის მიღება, ხელმძღვანე
ლობამ უნდა განაგრძოს ხელშეკრულების შეფასება ყოველი საანგარიშგე
ბო პერიოდის ბოლოს, რათა განსაზღვროს, ამოღება მოსალოდნელი ხომ
არ გახდა.

მაგალითი 7- მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობა ანაზღაურებასთან დაკავ
შირებით
31/12/20X1 წელს:
·

A საწარმო საქონელს კრედიტით ყიდის მომხმარებელზე 10,000 ლარად;

·

A საწარმომ იცის, რომ მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობაა დაკავ
შირებული მომხმარებლის მიერ გარიგების ფასის გადახდის შესა
ძლებლობასთან;

·

საქონელზე კონტროლი A საწარმოსგან გადაცემულია მომხმარებელზე.

20X1 წლის დეკემბერში A საწარმო 1,000 ლარს იღებს მომხმარებლისგან.
20X2 წლის დეკემბერში გარიგების ფასის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული
განუსაზღვრელობა გადაიჭრა, როდესაც მომხმარებელმა დაფინანსება
მიიღო ინვესტორისგან.
20/01/20X3 წელს A საწარმომ მომხმარებლისაგან მიიღო 9,000 ლარი.
A საწარმომ რა ოდენობის ამონაგები უნდა აღიაროს, 20X1 წელს, 20X2 წელს
და 20X3 წელს?
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ვინაიდან საქონლის გაყიდვისას ანაზღაურების მიღებასთან მნიშვნელო
ვანი განუსაზღრელობა იყო დაკავშირებული, A საწარმო ამონაგების სახით
აღიარებს მხოლოდ მომხმარებლისგან მიღებულ ფულად სახსრებს (ანუ 20X1
წლის დეკემბერში მიღებულ 1,000 ლარს) მანამ, სანამ ეს მნიშვნელოვანი
განუსაზღვრელობა არ გადაიჭრება 20X2 წელს.

200
დასახელება (თანხები
ლარებშია)
ნეტო ამონაგები - საქონლის
გაყიდვა

13.6

20X1

20X2

1,000

9,000

20X3
-

ამასთან, თუ ამგვარი განუსაზღვრელობა ამონაგების აღიარების შემდეგ
წარმოიქმნება, საწარმომ ხარჯის სახით უნდა ასახოს გაუფასურების ზარა
ლი შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
ში იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც წარმოიქმნა განუსაზღვრელო
ბა (იხ. მე-5 განყოფილება - „ფინანსური ინსტრუმენტები“). დაუშვებელია
თავდაპირველად ასახული ამონაგების სიდიდის კორექტირება.

მაგალითი 8- როდესაც ანაზღაურებასთან დაკავშირებული განუსაზღვრე
ლობა გაყიდვის შემდეგ წარმოიშობა.
ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ ანაზღაურებასთან
დაკავშირებული განუსაზღვრელობა წარმოიქმნება 10/01/20X2 წელს. სხვა
სიტყვებით:
·

31/12/20X1 წელს, გაყიდვის შემდეგ A საწარმო
გლებში სრულად გადახდას მოელის;

·

10/01/20X2 წელს სტიქიური უბედურების შედეგად მნიშვნელოვანი გა
ნუსაზღვრელობა წარმოიშვა A საწარმოს
მიერ მომხმარებლისგან
ანაზღაურების მიღებასთან დაკავშირებით.

გონივრულობის ფარ

A საწარმომ რა ოდენობის ამონაგები უნდა აღიაროს, 20X1 წელს, 20X2 წელს
და 20X3 წელს?
რადგან 31/12/20X1 წელს დაკმაყოფილებულია პუნქტში 13.3 მოცემული
აღიარების კრიტერიუმები (ამ დროს გარიგების ფასის ანაზღაურებასთან
დაკავშირებით განუსაზღვრელობა არ არსებობს), A საწარმო 20X1 წელს
გაყიდული საქონლიდან ამონაგებს აღიარებს.
დასახელება (თანხები ლარებშია)

20X1

20X2

20X3

წმინდა ამონაგები - საქონლის გაყიდვა

10,000

-

-

20X2 წელს A საწარმო აღრიცხავს სავაჭრო მოთხოვნის გაუფასურებას, პუნ
ქტის 5.13 შესაბამისად (იხ. მე-5 განყოფილება - ფინანსური ინსტრუმენტები).

შეფასება
13.7

საწარმომ ამონაგები უნდა შეაფასოს გარიგების ფასით, რომელიც შემ
ცირდება საწარმოს მიერ დაწესებული სავაჭრო დათმობის, დაუყოვნებ
ლივ ანგარიშსწორებისთვის ფასდათმობისა და შენაძენის მოცულობაზე
დამოკიდებული ფასდათმობის თანხებით.

საწარმომ ამონაგები უნდა შეაფასოს თანხით, რომლის მიღების უფლების
მოპოვებასაც მოელის და არა თანხით, რომლის ამოღებასაც მოელის. ეს
ნიშნავს, რომ ამონაგების სიდიდე შემცირდება მომხმარებლის ისეთი მოტი
ვირების დანახარჯებით, როგორიცაა სავაჭრო დათმობის, დაუყოვნებლივ
ანგარიშსწორებისთვის ფასდათმობისა და შენაძენის მოცულობაზე დამო
კიდებული ფასდათმობის თანხები, მაგრამ საწარმომ ამონაგები არ უნდა
შეამციროს მოსალოდნელი უიმედო მოთხოვნების გამო (უიმედო ვალების
ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ პუნქტი 13.6).
ქვემოთ მოკლედ არის ახსნილი მომხმარებლის მოტივირება.
დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორებისთვის ფასდათმობას სთავაზობენ მომხმა
რებლებს, რომლებიც როგორც წესი კრედიტით ყიდულობენ საქონელს/მომ
სახურებას, რათა წაახალისონ დაუყოვნებლივი გადახდა (დაუყოვნებელი გა
დახდა შეიძლება განხორციელდეს წინასწარ შეთანხმებულ გონივრულ ვადა
ში/პერიოდში, რის შედეგადაც მყიდველი საწარმო მიიღებს წინასწარ მოლა
პარაკებულ ფასდათმობას)1. გარანტირებული არ არის, რომ მომხმარებლები
გაყიდვის მომენტში გამოიყენებენ დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორების ფასდათ
მობას, რადგან ეს დამოკიდებულია იმაზე, მომხმარებელი გადაიხდის თუ არა
თანხას მსგავსი ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრულ პერიოდში.
შენაძენის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობა არის გაყიდვების წა
ხალისების პროგრამა, რომლის ფარგლებში საწარმო თანხას უხდის თავის
მომხმარებლებს, როდესაც ისინი მიაღწევენ შესყიდვების წინასწარ დადგე
ნილ/შეთანხმებულ კუმულაციურ დონეს.
მომხმარებლის მოტივირებამ შეიძლება მრავალმხრივ იქონიოს გავლენა
ამონაგების აღიარების ოდენობასა და ვადებზე. შეიძლება წარმოიშვას და
მატებითი (ახალი) შესასრულებელი ვალდებულებები, რაც გავლენას იქო
ნიებს ამონაგების აღიარების ვადებზე, გარდა ამისა, მოტივირებისას ხში
რად იყენებენ ცვალებად გარიგების ფასებს რამაც შეიძლება გავლენა მოახ
დინოს აღიარებული ამონაგების ოდენობაზე.
ცვალებადი პირობითი თანხები ამონაგებში მხოლოდ მაშინ აისახება, რო
დესაც მაღალია ალბათობა, რომ მოხდება ამონაგების მიღება, ან/და რო
დესაც ცვალებად ანაზღაურებასთან დაკავშირებული განუსაზღვრელობა
გადაიჭრება.

მაგალითი 9- დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორების ფასდათმობით მიღებული
ამონაგების შეფასება
01/01/20X1 წელს A საწარმო ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით 1,000
ლარის საქონელს ყიდის მომხმარებელზე (ამ შემთხვევაში, 30 დღიანი უპ-
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როცენტო კრედიტი, 5% ფასდათმობა დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორების
თვის, თუ გადახდა გაყიდვიდან 15 დღეში განხორციელდება).
10/01/20X1 A საწარმომ მომხმარებლისგან 950 ლარი მიიღო.
A საწარმო საქონლის გაყიდვას შემდეგნაირად აღრიცხავს:
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ანგარიში

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

950

(1)

სავაჭრო მოთხოვნა/ფულადი სახსრები

950

ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან
შენიშვნა:
(1)

მომხმარებლისთვის გაგზავნილი ანგარიშფაქტურა 1,000 ლარზე, გამოკლებული 50 ლარი
დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორებისთვის (ანუ 1,000 ლარის 5%).

თუ მომხმარებელი გადახდას 31/01/20X1 წლამდე დააყოვნებს, ის 1,000
ლარს გადაიხდის. ბუღალტრული გატარება იქნება:
ანგარიში
სავაჭრო მოთხოვნა/ფულადი
სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

1,000

ამონაგები საქონლის
გაყიდვიდან

1,000

მაგალითი 10- შენაძენის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობით გა
ყიდვიდან მიღებული ამონაგების შეფასება
01/01/20X1 A საწარმო ლეპტოპებს ყიდის, თითოეულის ფასია 500 ლარი
(ფასი კატალოგის მიხედვით).
01/12/20X1 წელს, B საწარმოს მიერ უფრო მეტი კომპიუტერის ყიდვის წა
სახალისებლად A საწარმო B საწარმოს დაჰპირდა, რომ ის გასაყიდ ფასს
450 ლარამდე შეამცირებდა, თუ B საწარმო 50-ზე მეტ ლეპტოპს იყიდიდა A
საწარმოსგან გარკვეულ პერიოდში (ანუ 01/12/20X1-დან 30/11/20X2-მდე).
31/12/20X1 წელს A საწარმომ დაადგინა, რომ:
• B საწარმომ კომპიუტერი იყიდა 20X1 წლის დეკემბერში;
• B საწარმოს შესყიდვები წახალისების პერიოდში ვერ გადააჭარბებს 50
კომპიუტერს, ამიტომ B საწარმო ვერ მიიღებს შენაძენის მოცულობაზე
დამოკიდებულ ფასდათმობას.
20X2 წლის ოქტომბერში A საწარმომ წარადგინა წლიური ფინანსური ანგა
რიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. A საწარმომ დაადგინა,
რომ:
• B საწარმომ დამატებით 9 კომპიუტერი იყიდა 20X2 წელს;
• B საწარმოს შესყიდვები წახალისების პერიოდში ვერ გადააჭარბებს 50
კომპიუტერს, ამიტომ B საწარმო ვერ მიიღებს შენაძენის მოცულობაზე

დამოკიდებულ ფასდათმობას.
20X2 წლის ნოემბერში B საწარმომ
და A საწარმოსგან.

მოულოდნელად 50 კომპიუტერი იყი

რა ოდენობის ამონაგები უნდა აღიაროს 20X1 წელს და 20X2 წელს A საწარ
მომ B საწარმოსთვის საქონლის მიყიდვის ოპერაციასთან დაკავშირებით?
დასახელება (თანხები ლარებშია)

20X1

20X2

ნეტო ამონაგები - საქონლის გაყიდვა

500

26,500(1)

შენიშვნა:
(1)

59 კომპიუტერი x 450 ლარი, გამოკლებული 50 ლარი - 20X1 წელს გაყიდული კომპიუტე
რის სააღრიცხვო შეფასების შესწორება.

მაგალითი 11- 11: შენაძენის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობით
გაყიდვიდან მიღებული ამონაგების შეფასება
ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ B საწარმო 50 კომ
პიუტერს 20X2 წლის ივნისში ყიდულობს (ანუ მანამ, სანამ A საწარმო 20X1
წლის 31 დეკემბრის წლიურ ანგარიშგებას წარუდგენს სამსახურს).
რა ოდენობის ამონაგები უნდა აღიაროს 20X1 წელს და 20X2 წელს A საწარ
მომ B საწარმოსთვის საქონლის მიყიდვის ოპერაციასთან დაკავშირებით?

დასახელება (თანხები ლარებშია)
ნეტო ამონაგები - საქონლის გაყიდვა

20X1

20X2

450(1)

26,550(2)

შენიშვნა:

13.8

(1)

18.3 პუნქტის შესბამისად, რადგან ამ შეკვეთით გადაიჭრება განუსაზ
ღვრელობა, რომელიც არსებობდა 31/12/20X1 წელს, A საწარმო ამ
შეკვეთის გავლენას გაითვალისწინებს 31/12/20X1 წელს დასრულებუ
ლი წლის ამონაგების შეფასებისას.

(2)

59 კომპიუტერი x 450 ლარი.

როდესაც საწარმო ყიდის საქონელს ან მომსახურებას შემდგომი გადახ
დის პირობით და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გა
დახდის ფასზე, მაშინ ამონაგები აღიარდება დაუყოვნებლივ გადახდის
ფასით, ხოლო სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა და გარიგების ფასს
შორის აღირიცხება წრფივი მეთოდით, მე-5 განყოფილების – „ფინანსუ
რი ინსტრუმენტები“ – შესაბამისად.

მაგალითი 12- ამონაგების შეფასება, ანგარიშსწორების გადავადება ჩვეუ
ლებრივ საკრედიტო პერიოდზე უფრო ხანგრძლივი ვადით
01/10/20X1 წელს A საწარმო 12,000 ლარად ყიდის საქონელს B საწარმოზე
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2 წლიანი „უპროცენტო“ კრედიტით, როდესაც ამ საქონლის დაუყოვნებლივ
გაყიდვის ფასია 10,000 ლარი.
რა ოდენობით შემოსავალი უნდა აღიაროს A საწარმომ 20X1 წელს და 20X2
წელს?
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დასახელება (თანხები ლარებშია)

20X1

20X2

ნეტო ამონაგები - საქონლის გაყიდვა

10,000(1)

-

საპროცენტო შემოსავალი

1,000(2)

1,000(2)

შენიშვნები:
(1)

რადგან გადახდა ანგარიშსწორების ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებზე უფრო ხან
გრძლივადაა გადავადებული, საქონლის გაყიდვიდან ამონაგები შეფასებულია დაუყოვ
ნებლივ გადახდის ფასით.

(2)

5.12 პუნქტის შესაბამისად (იხ. მე-5 განყოფილება - ფინანსური ინსტრუმენტები) B საწარ
მოსთვის მიცემულ დაფინანსებაზე საპროცენტო შემოსავალი წრფივი მეთოდით უნდა
აღიარდეს (12,000 ლარი გადავადებული კრედიტით გასაყიდი ფასი, გამოკლებული 10,000
ლარი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი)/2 წლით გადახდის გადავადება.

ზარალიანი ხელშეკრულებები
13.9

როდესაც მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ზარალიანი
ხელშეკრულება ხდება, საწარმომ უნდა გამოიყენოს მე-11 განყოფილება
– „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“.

მაგალითი 13- ამონაგების შეფასება, ზარალიანი ხელეკრულება
30/11/20X1 წელს:
• A საწარმო (გამყიდველი) ხელშეკრულებას აფორმებს გარკვეული სა
ქონლის B საწარმოთვის 10,000 ლარად მიყიდვაზე 01/01/20X2 წელს.
• A საწარმო მოელის 3,000 ლარი მოგების მიღებას საქონლის B საწარ
მოსთვის მიყიდვიდან.
31/12/20X1 წელს ფასის გაუთვალისწინებელი, უარყოფითი ცვლილების გა
მო 20X1 წლის დეკემბერში, A საწარმომ განსაზღვრა, რომ 01/01/20X1
წელს ის 1,000 ლარის ოდენობით ზარალს მიიღებდა საქონლის B საწარ
მოსთვის მიყიდვიდან (ანუ 10,000 ლარის შემოსავალს გამოკლებული 11,000
ლარი).
რა ოდენობის შემოსავალი უნდა აღიაროს A საწარმომ 20X1 წელს და 20X2
წელს?

დასახელება (თანხები ლარებშია)
ნეტო ამონაგები - საქონლის გაყიდვა
გაყიდული საქონლის თვითღირებულება - შესყიდვები

20X1

20X2

-

10,000

1,000(1)

10,000(2)

შენიშვნები:
(1)

ანარიცხი ზარალიანი ხელშეკრულებისათვის (შეფასებულია მოსალოდნელი ზარალით,
რაც განისაზღვრა 10,000 ლარი აუცილებელი ხარჯების გაწევის საფუძველზე, 11.13 პუნ
ქტის შესაბამისად)

(2)

11,000 ლარიანი შესყიდვა 20X2 წელს, გამოკლებული 1,000 ლარი ზარალი, ასახული 20X1
წელს.
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მოქმედების სფერო
14.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა სახის სახელმწიფო გრანტის
აღრიცხვის მოთხოვნებს. სახელმწიფო გრანტი არის სახელმწიფოს მიერ
საწარმოსათვის გაწეული დახმარება, რესურსების გადაცემის სახით, სა
წარმოს საქმიანობასთან დაკავშირებული, წარსულში შესრულებული ან
მომავალში შესასრულებელი გარკვეული პირობების სანაცვლოდ.

ტერმინი „სახელმწიფო“ ფართო ცნებაა, მოიცავს სამინისტროებს, სახელ
მწიფო უწყებებსა და მსგავს ადგილობრივ, ეროვნულ ან საერთაშორისო
ორგანოებს .
სახელმწიფოსგან მიღებულ დახმარებას შეიძლება მრავალნაირი ფორმა
ჰქონდეს, მათ შორის:
• ფულადი გრანტი: მსგავსი გრანტებით შეიძლება ხორციელდებოდეს
გარკვეული პროექტების (როგორიცაა, მაგალითად სასოფლო-სამეურ
ნეო - მრავალწლიანი ბაღები ან სანერგეები; ინოვაციური პროექტები,
სტარტაპები) თანადაფინანსება (ან სრული დაფინანსება) გარკვეულ
ზღვრამდე მთლიანი თანხების გადახდით (მაგალითად, 15,000 ლარამდე
თითოეულ საწარმოზე ან პროექტის მთლიანი დანახარჯების 70%).
• გრძელვადიანი აქტივის ჩუქება: მაგალითად, სახელმწიფოსგან უსას
ყიდლოდ (ან ნომინალური გადახდის სანაცვლოდ) მიღებული შენობა,
მიწა ან დანადგარი. გრძელვადიანი აქტივების ამგვარ მიღებას, რო
გორც წესი, ახლავს პირობები, მაგალითად, გარკვეული ოდენობის თან
ხის ინვესტირება, ან ქონების პროფილის შენარჩუნება (სამედიცინო ან
საგანმანათლებლო ინსტიტუტების შემთხვევაში).
• საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე დაბალი განაკვეთის მქონე სესხი: სა
ხელმწიფო საანგარიშგებო საწარმოს უზრუნველყოფს უპროცენტო (ან
საბაზრო განაკვეთზე დაბალი განაკვეთის მქონე) სესხით, მაგალითად,
პროექტის ან ისეთი ქმედებების განსახორციელებლად, რასაც საწარ
მო სხვა შემთხვევაში არ გააკეთებდა. მართალია, სესხის ვალდებულება
მე-5 განყოფილების - ფინანსური ინსტრუმენტები - მოქმედების სფეროს
განეკუთვნება, მაგრამ უპროცენტო (ან საბაზრო განაკვეთზე დაბალი გა
ნაკვეთის მქონე) სესხით განპირობებული შეღავათი (სარგებელი) წი
ნამდებარე განყოფილების შესაბამისად აღირიცხება.
სახელმწიფო დახმარება (რესურსების გადაცემა) კონკრეტული საწარმოს

თვის უნდა იყოს განკუთვნილი, რათა დახმარებამ დააკმაყოფილოს სახელ
მწიფო გრანტის განმარტება. დახმარება, რომელიც მთელი საზოგადოების
ან ფართო სპექტრის სუბიექტებისთვის არის განკუთვნილი (მაგალითად,
საზოგადოებრივი გზებისა და ინფრასტრუქტურის გამოყენების უფლება)
სახელმწიფო გრანტი არ არის. თუმცა, სახელმწიფო ხშირად უწევს დახ
მარებას კონკრეტულ დარგებს ან რეგიონებს. მართალია, ამგვარი დახმა
რება შეიძლება პირდაპირ არ იყოს დაკავშირებული კონკრეტული საწარ
მოს საოპერაციო საქმიანობასთან, მაგრამ დახმარების ზოგადი მოთხოვნა,
რომ საწარმო უნდა საქმიანობდეს ამ კონკრეტულ დარგსა თუ რეგიონში,
აკმაყოფილებს სტანდარტის ამ განყოფილების მოთხოვნებს, ანუ მსგავსი
დახმარება სახელმწიფო გრანტია.

აღიარება
14.2

საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღიაროს შემდეგნაირად:
(ა) გრანტი, რომელიც არ ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღე
ბისთვის გარკვეული პირობების შესრულებას, შემოსავალში უნდა
აღიარდეს გრანტის მიღების უფლების წარმოშობისთანავე;
(ბ) გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღების
თვის გარკვეული პირობების შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ
მას შემდეგ უნდა აღიარდეს, როდესაც გრანტის მიღების პირობები
შესრულდება; და
(გ) თუ საწარმო მანამდე იღებს გრანტს, სანამ შემოსავლის აღიარების
კრიტერიუმები დაკმაყოფილდება, ასეთი გრანტი უნდა აღიარდეს,
როგორც ვალდებულება.

იხილეთ ქვემოთ მოცემული 1-ლი, მე-2 და მე-3 მაგალითები.

შეფასება
14.3

საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას გრანტი უნდა შეაფასოს მიღებუ
ლი ან მისაღები აქტივების საიმედოდ შეფასებული საბაზრო ღირებულე
ბის ოდენობით.

მაგალითი 1- სახელმწიფოსგან მიღებული გრძელვადიანი აქტივი: არ ითვა
ლისწინებს მომავალში გარკვეული პირობების შესრულებას
A საწარმოს მოჰყავს კიტრი და პომიდორი.
15/11/20X1 წელს, საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის
ხელშეწყობის გეგმის შესაბამისად, სახელმწიფო ორგანომ ტრაქტორი გა
დასცა საკუთრებაში A საწარმოს 1 ლარის სანაცვლოდ. A საწარმო ტრაქ
ტორს იყენებს ბოსტნეულის ჩითილის დარგვამდე მიწის მოსახნავად.
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15/11/20X1 წელს A საწარმომ ეს ტრაქტორი გრძელვადიან აქტივად აღია
რა და თავდაპირველად შეაფასა მისი საბაზრო ღირებულების საიმედო
შეფასებით (და არა გადაცემულ 1 ლარად). A საწარმო საიმედო შეფასებას
განსაზღვრავს ადგილობრივ ბაზარზე 4 მსგავსი ტრაქტორის ბოლოდროინ
დელი გაყიდვის გათვალისწინებით:
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ტრაქტორი

ფასი (ლარი)

1

12,000

2

13,500

3

11,500

4

15,000

საშუალო

13,000

ტრაქტორის გადაცემა არ ექვემდებარება მომავალში რაიმე პირობების შეს
რულებას.
15/11/20X1 წელს A საწარმომ უნდა:
• აღიაროს მიღებული გრძელვადიანი აქტივი და სახელმწიფო გრანტიდან
მიღებული შემოსავალი;
•

შეაფასოს გრძელვადიანი აქტივი და შემოსავალი ტრაქტორის საბაზრო
ფასის საიმედო შეფასებით 15/11/20X1 წელს (მსგავსი ტრაქტორების ბო
ლოდროინდელი გაყიდვის ფასების საშუალოს საფუძველზე ხელმძღვანე
ლობამ განსაზღვრა, რომ საიმედო შეფასება იქნება 13,000 ლარი).

• შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული გატარებები:
ანგარიში
გრძელვადიანი აქტივები - ძირითადი
საშუალებები
სხვა შემოსავალი - სახელმწიფო
გრანტები

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

13,000
13,000

აღწერა: სახელმწიფო ორგანოსგან ტრაქტორის სახით მიღებული გრანტის
აღიარება.

1 ლარის გადახდა არაარსებითია, ამიტომ მისი აღრიცხვა შეუსაბამოა.

მაგალითი 2- სახელმწიფოსგან მიღებული გრძელვადიანი აქტივი: მოითხო
ვება მომავალში გარკვეული პირობების შესრულება
ამჟამად A საწარმოს მოჰყავს მცენარეები, რომლებიც ფარმაცევტულ ინ
დუსტრიაში გამოიყენება.
31/12/20X0 წელს სახელმწიფო ორგანომ A საწარმოს გადასცა კონკრე
ტული კულტურის მოყვანის ხუთწლიანი ლიცენზია, სხვა პირზე გადაცემის
უფლების გარეშე 1 ლარის სანაცვლოდ. ლიცენზიის გარშე A საწარმო ვერ

შეძლებს ამ კულტურის მოყვანას. ლიცენზიის მიღების პირობაა A საწარმოს
მიერ ყოველწლიურად განსაზღვრული რაოდენობისა და ხარისხის პრო
დუქტის მიწოდება (შეფასებულია მისი წარმოების 25%-ად). თუ რომელიმე
პერიოდში A საწარმო ვერ შეძლებს ლიცენზიის პირობების დაკმაყოფილე
ბას, ლიცენზია მაშინვე გაუქმდება.
31/12/20X0 წელს A საწარმომ ლიცენზია უნდა აღიაროს გრძელვადიანი აქ
ტივის სახით და თავდაპირველად შეაფასოს მისი საბაზრო ღირებულების
საიმედო შეფასებით (და არა გადახდილ 1 ლარად). A საწარმომ საიმედო
შეფასება (25,000 ლარი) განსაზღვრა იმის მიხედვით, თუ რამდენს გადაიხ
დიდა ამ ლიცენზიაში კონკურენტულ ტენდერში მონაწილეობისას.
31/12/20X0 წელს A საწარმომ უნდა:
• აღიაროს მიღებული ლიცენზია გრძელვადიან აქტივად და შესაბამისი
ვალდებულება სახელმწიფო გრანტისთვის;
•

შეაფასოს ლიცენზია (გრძელვადიანი აქტივი) და შესაბამისი ვალდებულება
ლიცენზიის საბაზრო ღირებულების საიმედო შეფასებით (ანუ 25,000 ლა
რი).

• შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული გატარებები:
ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

გრძელვადიანი აქტივი - არამატერიალური აქტივი ლიცენზია

25,000

კრედიტი
(ლარი)

დარიცხული ხარჯი და გადავადებული შემოსავალი სახელმწიფო გრანტი

25,000

აღწერა: სახელმწიფო ორგანოსგან ლიცენზიის სახით მიღებული გრანტის აღიარება.

1 ლარის გადახდა არაარსებითია, ამიტომ მისი აღრიცხვა შეუსაბამოა.
20X1, 20X2, 20X3, 20X4 და 20X5 წლის 31 დეკემბერს თუ A საწარმო უწყვე
ტად შეასრულებს ლიცენზიის პირობებს, მან შემდეგი ბუღალტრული გატა
რებები უნდა შეასრულოს შემოსავლის აღიარებისთვის იმ ლიცენზიის პრო
პორციულად, რომელიც გადაეცა მას:
ანგარიში
დარიცხული ხარჯი და გადავადებული
შემოსავალი – სახელმწიფო გრანტი

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

5,000

სხვა შემოსავალი – სახელმწიფო გრანტი

5,000

აღწერა: სახელმწიფო ორგანოსგან ლიცენზიის სახით მიღებული გრანტის აღიარება.

ამორტიზაციის ხარჯი

5,000

გრძელვადიანი აქტივი - არამატერიალური
აქტივი – ლიცენზია
აღწერა: ამორტიზაციის აღიარება, რომელიც ასახავს ხუთწლიანი გრანტის
მოხმარების ერთ წელს.

5,000
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მაგალითი 3- სახელმწიფოსგან მიღებული გრძელვადიანი აქტივი: მოით
ხოვება მომავალში გარკვეული პირობების შესრულება
A საწარმოს მოჰყავს მოცვი იჯარით აღებულ სასოფლო-სამეურნეო სა
ვარგულზე.
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31/12/20X0 წელს საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექ
სპორტის წახალისების პროგრამის შესაბამისად, სახელმწიფო ორგანომ
A საწარმოს პირობითი იურიდიული საკუთრების უფლებით გადასცა სა
სოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი 1 ლარის სანაცვლოდ. კერძოდ, გრან
ტის პირობებია A საწარმოს მიერ:
• მოცვის შესაფუთი ქარხნის აშენება ამ მიწაზე, იმ ტექნიკური მახასია
თებლებით, რომლებიც აკმაყოფილებს ევროკავშირში მოცვის იმპორ
ტის სპეციფიკაციებს; და
•

მოცვის შესაფუთი ქარხნის წარმატებით ექსპლუატაცია ორი წლის გან
მავლობაში, რომელიც მთავრდება 31/12/20X3 წელს ან მანამდე.

თუ A საწარმო ვერ დააკმაყოფილებს გრანტის ორივე პირობას, მიწის ნაკ
ვეთზე ყველა უფლება დაუბრუნდება სახელმწიფო ორგანოს.
31/12/20X0 წელს A საწარმომ მიწის ნაკვეთი უნდა აღიაროს გრძელვადიან
აქტივად და თავდაპირველად აღიაროს მისი საიმედოდ შეფასებული სა
ბაზრო ფასით (და არა გადახდილ 1 ლარად). A საწარმომ თავისი შეფასება
(50,000 ლარი) განსაზღვრა გრანტის სახით მიღებული მიწის მახლობლად
ბოლოდროინელი მსგავსი მიწის ნაკვეთების გაყიდვების საფუძველზე (და
შესწორების (კორექტირების) შეტანით მის მიწის ნაკვეთსა და აღნიშნულ
ნაკვეთებს შორის შესამჩნევი არსებითი განსხვავებების გასათვალისწი
ნებლად).
31/12/20X0 წელს A საწარმომ უნდა:
• აღიაროს მიღებული მიწის ნაკვეთი გრძელვადიან აქტივად და შესაბა
მისი ვალდებულება სახელმწიფო გრანტისთვის;
•

შეაფასოს მიწის ნაკვეთი (გრძელვადიანი აქტივი) და შესაბამისი ვალ
დებულება მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასის საიმედო შეფასებით (ანუ
50,000 ლარი);

•

შეასრულოს შემდეგი ბუღალტრული გატარებები:
ანგარიში

გრძელვადიანი აქტივები - ძირითადი
საშუალებები - მიწის ნაკვეთი
დარიცხული ხარჯი და გადავადებული
შემოსავალი – პირობიანი სახელმწიფო
გრანტი

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

50,000

50,000

აღწერა: სახელმწიფოსგან იმ პირობით მიღებული მიწის ნაკვეთის აღიარება, რომ
A საწარმო ამ ადგილას ააშენებს მოცვის შესაფუთ ქარხანას და მას წარმატებით
ამუშავებს 2 წლის განმავლობაში.

1 ლარის გადახდა არაარსებითია, ამიტომ მისი აღრიცხვა შეუსაბამოა.
20X1 წლის და 20X2 წლის 31 დეკემბერს A საწარმოს ჯერ არ შეუსრულებია
სახელმწიფო გრანტის პირობები, ამიტომ შემოსავალში არაფერს აღია
რებს 20X1 წელს და 20X2 წელს.
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A სცენარი: 20X3 წელს A საწარმო ორივე პირობას ასრულებს
20X3 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს ასრულებს:
ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

დარიცხული ხარჯი და გადავადებული შემოსავალი –
პირობიანი სახელმწიფო გრანტი

50,000

სხვა შემოსავალი – სახელმწიფო გრანტები

კრედიტი
(ლარი)

50,000

აღწერა: სახელმწიფო გრანტისგან შემოსავლის აღიარება ყველა პირობის
შესრულების შემდეგ.

B სცენარი: 31/12/20X3 წლისთვის A საწარმოს არა აქვს შესრულებული ერ
თი ან მეტი პირობა
20X3 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს შეასრულებს:
ანგარიში
დარიცხული ხარჯი და გადავადებული შემოსავალი –
პირობის შემცველი სახელმწიფო გრანტი
გრძელვადიანი აქტივები - ძირითადი საშუალებები მიწის ნაკვეთი

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

50,000
50,000

აღწერა: სახელმწიფო გრანტთან დაკავშირებული მიწის ნაკვეთისა და გადავადებული
შემოსავლის აღიარების შეწყვეტა საქმიანობის შედეგის პირობების შეუსრულებლობისა
და შედეგად მიწის ნაკვეთზე ყველანაირი უფლების დაკარგვის გამო.

14.4

სახელმწიფოსგან მიღებული, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე დაბა
ლი (მათ შორის, უპროცენტო) განაკვეთის მქონე სესხით განპირობე
ბული შეღავათი წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს. თავდაპირველი
აღიარებისას სასესხო ვალდებულება უნდა განისაზღვროს იმ თანხის
საიმედო შეფასებით, რომელსაც საწარმო მიიღებდა კომერციული ბან
კისგან, საბაზრო განაკვეთით სესხის აღების შემთხვევაში, იმ პირობით,
რომ საწარმო ბანკს სესხის სანაცვლოდ გადაუხდიდა იმავე თანხებს
იმავე პირობებით, რაც განსაზღვრულია სახელმწიფოსთან გაფორ
მებულ ხელშეკრულებაში. ამგვარი გრანტი უნდა შეფასდეს, როგორც
სხვაობა სასესხო ვალდებულების თავდაპირველად აღიარებულ საბა
ლანსო ღირებულებასა და სახელმწიფოსგან მიღებულ სესხის თანხას
შორის. აღნიშნული გრანტი აღირიცხება სტანდარტის ამ განყოფილების
შესაბამისად.
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როდესაც სახელმწიფო საწარმოს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე და
ბალი (მათ შორის უპროცენტო) განაკვეთის მქონე სესხს აძლევს, საწარმო
ფაქტობრივად სარგებელს (დახმარებას) იღებს სახელმწიფოსგან. საწარ
მომ უნდა შეაფასოს ამ სარგებლის (შეღავათის) ოდენობა და აღრიცხოს
სახელმწიფო გრანტის სახით. სესხის დარჩენილი თანხა (ანუ სარგებლის
ნაწილის გარეშე) მე-5 განყოფილების მოქმედების სფეროს განეკუთვნება.

მაგალითი 4- უპროცენტო სახელმწიფო სესხი
A საწარმოს მოჰყავს კიტრი და პომიდორი.
15/11/20X1 წელს A საწარმომ სახელმწიფოსგან 13,000 ლარის ოდენობით უპ
როცენტო სესხი მიიღო ტრაქტორის შესაძენად. სესხის თანხა სახელმწიფოს
უნდა დაუბრუნოს 15/11/20X4 წელს.
A საწარმომ დახმარება მიიღო სახელმწიფოსგან - მას გადასახდელი არ ექ
ნება საპროცენტო ხარჯი საბაზრო განაკვეთით. ეს დახმარება წარმოადგენს
სახელმწიფო გრანტს და შესაბამისად, უნდა შეფასდეს, წინამდებარე სტან
დარტში მოცემული მოთხოვნების მიხედვით.
სახელმწიფო გრანტის თანხის განსაზღვრისათვის A საწარმომ უნდა გან
საზღვროს სესხთან დაკავშირებით თავდაპირველად ასაღიარებელი თანხა.
სასესხო ვალდებულების თავდაპირველად ასაღიარებელი თანხის განსაზ
ღვრა.
A საწარმომ სესხის თანხა, 13,000 ლარი სახელმწიფოს 15/11/20X4 წელს უნდა
დაუბრუნოს (3 წელში). A საწარმომ უნდა შეაფასოს რა ოდენობის სესხის
აღება შეუძლია დღეს კომერციული ბანკისგან, რომ მან შეძლოს ამ სესხის
დაფარვა 13,000 ლარის გადახდით (ძირითად თანხას მიმატებული პროცენ
ტის თანხა) 15/11/20X4 წელს. წამყვანი კომერციული ბანკისგან მიღებული შე
მოთავაზების საფუძველზე A საწარმომ შეაფასა, რომ ის 15/11/20X1 წელს კო
მერციული ბანკისგან 10,000 ლარს მიიღებდა, 15/11/20X4 წელს 13,000 ლარის
დაბრუნების სანაცვლოდ.
სასესხო ვალდებულების თავდაპირველი შეფასებაა 10,000 ლარი (იხ. პუნ
ქტი 5.7). სასესხო ვალდებულება შემდეგ მე-5 განყოფილების მოთხოვნების
შესაბამისად შეფასდება.
სახელმწიფო გრანტის ოდენობის შეფასება
სახელმწიფო გრანტის თანხა (A საწარმოს მიერ მიღებული სარგებელი/შე
ღავათი) გამოითვლება, როგორც სხვაობა სახელმწიფოსგან მიღებულ ფუ
ლად სახსრებსა (13,000 ლარი) და სასესხო ვალდებულების თავდაპირვე
ლად აღიარებულ თანხას (10,000 ლარი) შორის. ამგვარად, სახელმწიფო
გრანტის ოდენობაა 3,000 ლარი 15/11/20X1 წელს.
სახელმწიფო გრანტით გარკვეული პირობის შესრულება ეკისრება A საწარ
მოს - მას შეუძლია მიღებული თანხით მხოლოდ ტრაქტორის ყიდვა. თუ და
ვუშვებთ, რომ იგი ტრაქტორს იმავე თარიღით ყიდულობს, როდესაც სესხი
მიიღო (ანუ 15/11/20X1), A საწარმოს აღარ აქვს სხვა შესასრულებელი პირო

ბა და მან სახელმწიფო გრანტიდან მიღებული შემოსავალი უნდა აღიაროს
(ნაცვლად გადავადებული შემოსავალისა, თუ პირობა არ შესრულდებოდა).
A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს 15/11/20X1
წელს:
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

13,000

სხვა სესხები

10,000

სხვა შემოსავალი - სახელმწიფო გრანტები

3,000

აღწერა: სახელმწიფო გრანტისა და სასესხო ვალდებულების აღიარება.
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დასაქმებ ულ პირთ ა 
გასამრ ჯელ ოები
მოქმედების სფერო
15.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება საწარმოს მიერ ყველა დასაქმებული
პირის გასამრჯელოს აღრიცხვას. დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები
მოიცავს საწარმოს მიერ გაცემულ ყველა სახის ანაზღაურებას, მათ შო
რის ხელმძღვანელ პირებსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე.

დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოებს მრავალნაირი ფორმა აქვს და დასაქ
მებულ პირთა გასამრჯელოს ანაზღაურება (გადახდა) შეიძლება ფულადი
სახსრებით, არაფულადი აქტივებით ან ნატურით (მაგალითად, საანგარიშ
გებო საწარმოს მიერ დასაქმებულისთვის მომსახურების გაწევა). გადახდა
შეიძლება ავანსის გადახდით ან გადავადებით.
დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები, როგორც წესი, ცალსახადაა განსაზ
ღვრული შრომით ხელშეკრულებაში (როგორც წესი, ხელფასი).
დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოების მაგალითებია:
1) დასაქმების პერიოდში გადასახდელი გასამრჯელოები (როგორც მოკ
ლევადიანი, ისე გრძელვადიანი):
ა. ხელფასები და ბონუსები;
ბ. სოციალური დაზღვევის შენატანები;
გ. მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულება, ბიულეტენი, დეკრე
ტული შვებულება, ფასიანი შვებულება სამხედრო სამსახურის
თვის;
დ. ჯილდოები ხანგრძლივი სამსახურისთვის;
ე. შრომისუუნარობის გრძელვადიანი გასამრჯელოები (მაგალითად,
სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევის შედეგად ტრამვირებული
დასაქმებულისთვის თანხის გადახდა); და
ვ. არაფულადი დახმარებები, მაგალითად, კერძო სამედიცინო მომ
სახურება, ბინით ან ავტომანქანით უზრუნველყოფა, სხვა უფასო
ან სუბსიდირებული საქონელი.

2) შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები: როგორც წესი,
მოიცავს პენსიებს (მათ შორის საპენსიო გეგმებში შენატანები საანგა
რიშგებო საწარმოს დასაქმებულთა სასარგებლოდ).
3) შრომითი საქმიანობის შეწყვეტასთან დაკავშირებული გასამრჯელოე
ბი: როგორც წესი, დასაქმებულისთვის კომეპენსაციის გადახდა შემცი
რებისას.

აღიარება
15.2

საწარმომ დასაქმებულ პირთა ნებისმიერი სახის გასამრჯელოსთან და
კავშირებული დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დასაქმებულმა პი
რებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სა
ნაცვლოდ, უნდა აღიაროს:
(ა) ვალდებულების სახით, იმ თანხების გამოკლებით, რაც უკვე გადახ
დილია აღნიშნული ვალდებულების ანგარიშსწორებისათვის. თუ გა
დახდილი თანხა აღემატება ვალდებულების მოცულობას, რომელიც
წარმოიშვა საანგარიშგებო თარიღამდე გაწეული მომსახურებიდან,
საწარმომ ნამეტი თანხა უნდა აღიაროს აქტივად იმ ოდენობით, რა
ოდენობითაც წინასწარ გადახდა გამოიწვევს მომავალში გადასახ
დელი თანხების შემცირებას, ან ფულადი სახსრების უკან დაბრუნე
ბას;
(ბ) როგორც ხარჯი, თუ წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილება არ
მოითხოვს, რომ ეს დანახარჯი აისახოს აქტივის, მაგალითად მარა
გის, ან ძირითადი საშუალების ან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა
ში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების თვითღირებულებაში.

მაგალითი 1- დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები
A საწარმოს დამსაქმებლის სოციალური შენატანები შეაქვს თავისი დასაქ
მებულების დარიცხული გასამრჯელოების 10%-ის ოდენობით. სოციალურ
შენატანებს სახელმწიფოს უხდიან.
20X1 წელს A საწარმო იხდის:
• 240,000 ლარის ოდენობით ხელფასს თავისი დასაქმებულებისთვის, 20X1
წელს გაწეული სამუშაოსთვის; და
• 24,000 ლარის ოდენობით სოციალურ შენატანებს ზემოაღნიშნულ ხელ
ფასებზე (ანუ ხელფასების 10%).
31/12/20X1 წელს A საწარმოს :
• თავისი დასაქმებულების ვალი აქვს დამატებით 20,000 ლარი - 20X1
წელს გაწეული მომსახურების ხელფასი, რომელიც 20X2 წლის თებერ
ვალშია გადასახდელი.
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• თავისი დასაქმებულების ვალი აქვს 12,000 ლარი საქმიანობის შედეგებზე
დაფუძნებული ბონუსისთვის, რომელიც მან გამოაცხადა 31/12/20X1 წელს
იმ მომსახურებისათვის, რომელიც დასაქმებულებმა 20X1 წელს გასწიეს.
ბონუსი 20X2 წლის მარტშია გადასახდელი.
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• სახელმწიფოსთვის გადასახდელი აქვს დამსაქმებლის სოციალური
შენატანები:
o 2,000 ლარი დასაქმებულების მიერ 20X1 წელს შესრულებუ
ლი სამუშაოსთვის (ანუ 20,000 ლარის ოდენობით დარიცხული
ხელფასის 10%); და
o 1,200 ლარი 31/12/20X1 წელს გამოცხადებული ბონუსების
თვის (ანუ 12,000 ლარის 10%).
დაშვება: პერსონალის დანახარჯი არ წარმოადგენს მარაგის ან გრძელვა
დიანი აქტივების ნაწილს.
20X1 წელს A საწარმო დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოებს შემდეგნაირად
აღრიცხავს:
ანგარიში
პერსონალის დანახარჯების ხარჯი

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

299,200

ფულადი სახსრები

264,000

დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოების
ვალდებულება: ხელფასი

20,000

დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოების
ვალდებულება: დარიცხული ბონუსი

12,000

დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები:
გადასახდელი სოციალური შენატანები(1)

3,200

შენიშვნა:
(1)

გადასახდელი სოციალური შენატანები მოიცავს: 20,000 ლარის (გადასახდელი ხელფასი)
10%-ს, მიმატებული 12,000 ლარის (გადასახდელი ბონუსი) 10%.

შეფასება
15.3

საწარმომ დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოებთან დაკავშირებული ყვე
ლა ვალდებულება უნდა შეაფასოს იმ თანხის საიმედო შეფასებაზე დაყ
რდნობით, რომელიც აუცილებელია საანგარიშგებო თარიღისათვის არ
სებული ვალდებულების შესასრულებლად.

როგორც წესი, დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოების განსაზღვრა ადვილად
შესაძლებელია, რადგან ფულადი გასამრჯელოების დარიცხვა ნათლად
არის განსაზღვრული სახელშეკრულებო ან სავალდებულო გადასახდელი
თანხებით. მაგალითად, ფიქსირებული ყოველთვიური ანაზღაურება, რომე
ლიც შეთანხმებულია შრომით ხელშეკრულებაში და დაკავშირებული სა

ვალდებულო სოციალური შენატანების თანხები.
იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო ვალდებულებას იღებს დასაქმე
ბულ პირთა გასამრჯელოების გადახდაზე, რაც დამოკიდებულია გარკვეულ
სამომავლო მოვლენებზე,ანწარმოადგენს არაფულადგასამრჯელოს, საი
მედო შეფასება განისაზღვრება იმ დაშვებით, რომ ეს ვალდებულება საან
გარიშგებო თარიღით უნდა შესრულდეს. ეს მიდგომა მე-11 განყოფილების
- ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობით აქტივები - მოთ
ხოვნებისშესაბამისია.
დროში მნიშვნელოვნად გადავადებული გასამრჯელოების შეფასებისას
შეიძლებააუცილებელი გახდესმოსალოდნელი სამომავლო ფულადი ნაკა
დების დისკონტირება საანგარიშგებო თარიღის მიმდინარე ღირებულებამ
დე (ფულისღირებულება დროში - დღევანდელი ღ
 ირებულება).
არაფულადი გასამრჯელოების შეფასებისას, მაგალითად, საანგარიშგებო
საწარმოს ავტომანქანის პირადი მოხმარებისთვის გამოყენების სახელშეკ
რულებო უფლების შეფასებისას - შეიძლება შესაფერისი იყოს გასამრჯე
ლოს ღირებულების გამოთვლა ავტომანქანის გაქირავების არსებული სა
ბაზრო განაკვეთებისგამოყენებით.

მაგალითი 2- გამოუყენებელი შვებულების აღრიცხვა მომავალ პერიოდში
გადატანის შემთხვევაში
შრომის კოდექსით დადგენილია, რომ ყველა დასაქმებულს ეკუთვნის 20
დღე ფასიანი შვებულება ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში მუშაო
ბისთვის. გამოუყენებლობის შემთხვევაში შვებულება გადაიტანება მომდევ
ნო 3 წლის მანძილზე. თუ მაინც არ იქნება გამოყენებული ან დასაქმებული
წავა სამსახურიდან, საჭიროა ფასიანი შვებულებისთვის ფულადი კომპენსა
ციის გადახდა. ფულადი სახსრებით გადახდის შემთხვევაში კომპენსაცია გა
მოითვლება გამოუყენებელი შვებულების დღეების გამრავლებით გასული
სამი წლის საშუალო დღიურ ხელფასზე.
A საწარმოს 5 დასაქმებული ჰყავს. სიმარტივისთვის, დავუშვათ, რომ თი
თოეული დასაქმებულის წლიური ხელფასია 60,000 ლარი და წელიწადში
250 სამუშაო დღეა. სხვა სიტყვებით, საშუალო დღიური ხელფასი არის 240
ლარი.
31/12/20X1 წელს A საწარმოს დასაქმებულებს ერთობლივად 15 გამოუყენე
ბელი შვებულების დღე აქვთ. იმ თანხის საიმედო შეფასება, რომლის გადახ
და A საწარმოს მოეთხოვება გამოუყენებელი შვებულებისთვის 31/12/20X1
წელს, არის 3,600 ლარი (ანუ 15 დარიცხული დღე x 240 ლარზე დღეში).
დაშვება: პერსონალის დანახარჯები არ წარმოადგენს მარაგის გადამუშავე
ბის დანახარჯების ან გრძელვადიანი აქტივების საცდელ-საკონსტრუქტორო
სამუშაოების დანახარჯების ნაწილს და შვებულების ანაზღაურებაზე გადა
სახდელი არ არის სოციალური შენატანები.
შესაბამისად, დარიცხვის აღიარებისთვის საჭირო ბუღალტრული გატარებე
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ბი 31/12/20X1 წელს შემდეგია:
ანგარიში
ხარჯი: პერსონალის დანახარჯები (შვებულება)
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დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

3,600

ვალდებულება: დასაქმებულ პირთა
გასამრჯელოები (გამოუყენებელი შვებულება)

3,600

მაგალითი 3- დადგენილგადასახდელიანი საპენსიო პროგრამა
დასაქმებულ პირთა ანაზღაურების ფარგლებში A საწარმოს თავისი და
საქმებულების თვიური ხელფასების 10% შეაქვს დადგენილგადასახდე
ლიან საპენსიო პროგრამაში. ეს პროგრამა დასაქმებულ პირებს პენსიით
უზრუნველყოფს 75-ე დაბადების დღიდან. A საწარმოს არა აქვს ამ საპენ
სიო პროგრამასთან დაკავშირებული არავითარი რისკი. A საწარმოს პასუ
ხისმგებლობა თავისი დასაქმებული პირების პენსიებთან მიმართებით არის
10%-იანი შენატანის გადახდა ამ საპენსიო პროგრამისთვის.
A საწარმოს 5 დასაქმებული ჰყავს. სიმარტივისთვის დავუშვათ, რომ თი
თოეული დასაქმებულის წლიური ხელფასია 60,000 ლარი და ხელფასი 12
ნაწილად გადაიხდება (ანუ თითოეული კალენდარული თვის ბოლოს). სხვა
სიტყვებით, თითოეული დასაქმებულის თვიური ხელფასია 5,000 ლარი.
31/12/20X1 წელს A საწარმოს არ გადაუხდია 20X1 წლის დეკემბრის შენატანე
ბი თავისი დასაქმებული პირების დადგენილგადასახდელიან საპენსიო პროგ
რამაში. იმ თანხის საიმედო შეფასება, რომელიც A საწარმოს დასჭირდება ამ
მოვალეობის შესასრულებლად 31/12/20X1 წელს გახლავთ 2,500 ლარი (ანუ
10% x 5,000 ლარი თვიური ხელფასი x 5 დასაქმებული).
დაშვება: პერსონალის დანახარჯები არ წარმოადგენს მარაგის გადამუშავე
ბის დანახარჯების ან გრძელვადიანი აქტივების საცდელ-საკონსტრუქტორო
სამუშაოების დანახარჯების ნაწილს და A საწარმოს თავისი დასაქმებუ
ლების დადგენილგადასახდელიან საპენსიო პროგრამაში შენატანებისთვის
გადასახდელი არ აქვს სოციალური შენატანები.
შესაბამისად, შემდეგი ბუღალტრული გატარებები შესრულდება დარიცხვის
აღიარებისათვის 31/12/20X1 წელს:

ანგარიში
ხარჯები: პერსონალის დანახარჯები (პენსია)
ვალდებულება: დასაქმებულ პირთა
გასამრჯელოები (დარიცხული საპენსიო გეგმის
შენატანები)

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

2,500
2,500

me-16 ganyofileba

მოგებ ის გადას ახ ადი
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მოქმედების სფერო
16.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება საანგარიშგებო პერიოდის მოგების
გადასახადის აღრიცხვას. მოგების გადასახადი მოიცავს ყველა ადგი
ლობრივ და უცხოურ გადასახადს, რომლებიც გამოითვლება დასაბეგრი
მოგების საფუძველზე.

ყველა გადასახადს არეხება წინამდებარე სტანდარტისმე-16 განყოფილება.
საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის ფარგლებში მე-16 განყო
ფილებაეხება მხოლოდმოგებისგადასახადს, რომელიცეფუძნება მოგების
განაწილებას(ანუ დივიდენდებს) და კონკრეტულდასაბეგრ ხარჯებს.

16.2

საანგარიშგებო პერიოდის მოგების გადასახადი განისაზღვრება საქარ
თველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად და, საჭიროების შემ
თხვევაში, სხვა იურისდიქციების საგადასახადო კანონმდებლობის მი
ხედვით.

წინამდებარე სტანდარტით არ რეგულირდება, თუ რა იბეგრება ან როდის,
რადგან ეს საკითხები საგადასახადო კოდექსითა და შესაბამისი საგადასა
ხადო ნორმატიულიაქტებითგანისაზღვრება.

აღიარება
16.3

საწარმომ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს საგადასახადო ვალდებულება,
თუ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით იგი ვალდებულია, გადაი
ხადოს მოგების გადასახადი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შე
საბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა იურისდიქციების საგადა
სახადო კანონმდებლობის მიხედვით.

მოგებისგადასახადისგადახდისვალდებულებისაღიარებისვადები დამოკი
დებულიაიმაზე,თუ როდისხდება მისი გადახდა საწარმოსმიმდინარე ვალ
დებულება (გარდაუვალი მოვალეობა). შეფასებისასსაწარმომუნდა გაითვა
ლისწინოსშესაბამისი კანონები დ
 ა სხვა მ არეგულირებელი ნ ორმები.

მაგალითი 1- აღიარების მომენტი
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 A საწარმო საქმიანობას ეწევა ისეთ საგადასახადო რეჟიმში, სადაც მო
გების გადასახადი მხოლოდ განაწილებულ მოგებაზე (ანუ დივიდენდებზე)
არისგადასახდელი.საგადასახადო კანონმდებლობისმიხედვითსაწარმოს
მიერ მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება მაშინ,
როდესაც მოხდება დივიდენდის გადახდა. მოგების გადასახადის გადახდა
უნდა მ ოხდესდივიდენდებისგადახდისთარიღიდან30 დღეში.
25/12/20X1 წელს A საწარმომ გამოაცხადა 10,000 ლარის ოდენობით დივი
დენდის გადახდა. 03/01/20X2 წელს A საწარმო 10,000 ლარს უხდის თავის
აქციონერებს.
03/01/20X2 წელს დივიდენდების გადახდით წარმოიქმნება A საწარმოს
ვალდებულება - განაწილებულ მოგებაზე მოგების გადასახადის გადახდა.
თუმცა, მას შემდეგ, რაც დივიდენდი გამოცხადდა (ანუ 25/12/20X1 წელს), A
საწარმომ იცის, რომ დივიდენდები განაწილდება და მოხდება მოგების გა
დასახადისგადახდა.ამიტომ, A საწარმომ უნდა განიხილოს, გადასახდელი
გადასახადის აღიარება უფრო ადრე ხომ არ უნდა მოხდეს. ეს დამოკიდე
ბული იქნება დივიდენდის გამოცხადების იურიდიულ შედეგებზე. თუ მცი
რეა დივიდენდებისგაცემისშესახებმიღებული გადაწყვეტილებისშეცვლის
რისკი (მაგ., მისი გაუქმების) დაგეგმილი გადახდისგანხორციელებამდე,მა
შინვალდებულებისაღიარებისმომენტიიქნება დივიდენდისგამოცხადების
თარიღი (ანუ 25/12/20X1 წელი).

შეფასება
16.4

საწარმომ მოგების გადასახადის ვალდებულება უნდა შეაფასოს საქარ
თველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად და, საჭიროების შემ
თხვევაში, სხვა იურისდიქციების საგადასახადო კანონმდებლობის მი
ხედვით.

მაგალითი 2- მოგების გადასახადი განაწილებულ მოგებაზე
A საწარმო არის A ქვეყნის რეზიდენტი საწარმო, 2 რეზიდენტი აქციონერით.
31/12/20X0 წელს A საწარმოს აქვს გაუნაწილებელი მოგება 120,000 ლარი.
05/01/20X1 წელს აქციონერები შეთანხმდნენ, რომ A საწარმო გაანაწილებს
მოგებას ისე, რომ თითოეული მათგანი 50,000 ლარს მიიღებს (ანუ თანხა,
როემლიც რჩება აქციონერებისთვის გადასახდელი ფულადი სახსრებიდან
დივიდენდის გადახდის შედეგად წარმოქმნილი ყველა გადასახადის გამოქ
ვითვის შემდეგ). შესაბამისად, A საწარმომ უნდა განსაზღვროს გასანაწი
ლებელი მთლიანი თანხა, მათ შორის:
·

საშემოსავლო გადასახადი დივიდენდებზე (საშემოსავლო გადასახადი
დივიდენდებზე 5%-ია); და

·

მოგების გადასახადი განაწილებულ მოგებაზე (მოგების გადასახადის გა
ნაკვეთია 15%).

პირველ რიგში საწარმო შემდეგნაირად გამოითვლის გასანაწილებელ
მთლიან (საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით) თანხას:
1) აქციონერების მიერ მისაღები ფულადი სახსრები (საშემოსავლო გა
დასახადის გარეშე) = 100,000 ლარი (ანუ 50,000 ლარი x ორი აქციონე
რი);
2) მთლიანი (საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით) თანხა = 105,263 ლარი
(ანუ 100,000/95% (გაზრდა 5% საშემოსავლო გადასახადის გასათვალის
წინებლად). სხვა სიტყვებით, საშემოსავლო გადასახადი არის = 5,263
ლარი (ანუ 105,263 ლარის 5%).
გასანაწილებელი მთლიანი თანხის განსაზღვრის შემდეგ A საწარმომ შემ
დეგნაირად უნდა გამოითვალოს მოგების გადასახადი, რომელიც ვრცელ
დება ინდივიდუალურ აქციონერზე:
1) დივიდენდის მთლიანი თანხა (ბრუტო თანხა) = 105,263 ლარი;
2) დასაბეგრი ბაზა აქციონერებზე განაწილებისთვის = 123,839 ლარი (ა
ნუ 105,263/85% (გაზრდა 100%-მდე);
3) მოგების გადასახადი აქციონერებზე განაწილებისთვის = 18,576 ლარი (ა
ნუ 123,839 ლარის 15%).
07/01/20X1 წელს გამოთვლების საფუძველზე A საწარმომ გამოაცხადა და
გაანაწილა დივიდენდი 105,263 ლარი. ეს თანხა შეიცავს 5,263 ლარის ოდე
ნობით საშემოსავლო გადასახადს, რომელსაც A საწარმო კრებს ცალკეუ
ლი აქციონერებისგან საგადასახადო ორგანოს სახელით.
განაწილებულ მოგებაზე მოგების გადასახადის სრულად გადახდა უნდა
განხორციელდეს დივიდენდის გადახდის შემდგომ, დივიდენდის გადახდის
თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე (ამ შემთხვევაში 07/01/20X1 წელი).
მოგების განაწილებას შემდეგი გავლენა აქვს A საწარმოზე:
1) გაუნაწილებელი მოგება შემცირდა 105,263-ით (დარიცხული დივიდენ
დის ოდენობა);
2) ფულადი სახსრების ნაშთი შემცირდა 100,000 ლარით (ნეტო დივიდენდის
თანხა);
3) გადასახდელი გადასახადი გაიზარდა 5,263 ლარით, საშემოსავლო გადა
სახადი შეგროვდა საგადასახადო ორგანოს სახელით;
4)

A საწარმომ გასწია 18,576 ლარი მოგების გადასახადის ხარჯი და გა
დასახდელი გადასახადების მუხლი გაიზარდა (დაკრედიტდა) 18,576 ლა
რით.
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შესაბამისად, A საწარმომ შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეას
რულოს:
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ანგარიში

დებეტი (ლარი)

გაუნაწილებელი მოგება:
მესაკუთრეებზე განაწილება (ანუ
დივიდენდები)

105,263

ფულადი სახსრები

100,000

საგადასახადო ვალდებულებები
ანგარიში
მოგების გადასახადის ხარჯი(1)

კრედიტი (ლარი)

5,263
დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

18,576

საგადასახადო ვალდებულებები

18,576

შენიშვნა:
(1)

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში განაწილებულ
მოგებასთან დაკავშირებული გადასახადის ხარჯი აისახება მუხლში „მოგების გადასახა
დი“, ანუ „დაბეგვრამდე მოგების“ შემდეგ.

მაგალითი 3- მოგების გადასახადი დასაბეგრ ხარჯებზე
20X1 წლის ივლისში A საწარმომ მიიღო 100,000 ლარი შემოსავალი და გას
წია 80,000 ლარის ხარჯი, რის შედეგად მიიღო 20,000 ლარი ბუღალტრული
მოგება. ამ თვეში სწარმოს დივიდენდები არც გამოუცხადებია და არც გა
დაუხდია.
A საწარმოს საგადასახადო რეჟიმის შესაბამისად მოგების გადასახადის
გადახდა მხოლოდ განსაზღვრულ ხარჯებსა და განაწილებულ მოგებაზე
მოხდება. აღნიშნული დასაბეგრი ხარჯებია:
• გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობას
თან დაკავშირებული არ არის;
• საქონლის, მომსახურების ან ფულადი სახსრების უსასყიდლოდ გადა
ცემა; და
• საგადასახადო კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდე
ნობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი.
მოგების გადასახადის განაკვეთია 15%. მოგების გადასახადი მიმდინარე
თვეში გაწეულ დასაბეგრ ხარჯებზე უნდა დაიფაროს მომდევნო თვის 15
რიცხვამდე.
20X1 წლის ივლისში A საწარმომ გასწია 10,000 ლარის ოდენობით დასაბეგ
რი ხარჯი. A საწარმო ვალდებულია გადაიხადოს მოგების გადასახადი 1,500
ლარი (10,000 ლარის 15%). ეს გადასახადი 20X1 წლის შემოსავლების, ხარ
ჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად აღიარ
დება:

ანგარიში
სხვა ხარჯები: მოგების გადასახადი(1)
საგადასახადო ვალდებულებები

დებეტი
(ლარი)

კრედიტი
(ლარი)

1,500
1,500
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შენიშვნა:
(1)

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში საგადასახადო
ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მხოლოდ დასაბეგრ ხარჯებთან, აისახება „სხვა
ხარჯებში“, ანუ „დასაბეგრი მოგების“ წინ, რადგან დასაბეგრი ბაზა არის კონკრეტული
სახის ხარჯები და არა მოგება.

me-17 ganyofileba

უცხოურ ი ვალუტა
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მოქმედების სფერო
17.1

წინამდებარე განყოფილება ეხება უცხოურ ვალუტაში გამოსახული
ოპერაციების აღრიცხვას.

17.2

საწარმოების სამუშაო ვალუტა და წარსადგენი ანგარიშგების ვალუტა
არის ეროვნული ვალუტა.

17.3

უცხოური ვალუტით გამოსახული ოპერაცია არის საწარმოს მიერ შესრუ
ლებული ოპერაცია, რომელიც გამოსახული არ არის ეროვნულ ვალუტ
აში.

უცხოური ვალუტით გამოსახული ოპერაციების გავრცელებული მაგალი
თებია:
1) საქონლის და/ან მომსახურების ყიდვა უცხოელი მომწოდებლებისგან,
რომლებიც ეროვნული ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში აგზავნიან
ანგარიშს ანგარიშსწორებისთვის;
2) საქონლის და/ან მომსახურების გაყიდვა უცხოელ მომხმარებლებზე,
რომლებსაც საანგარიშგებო საწარმო ანგარიშსწორებისთვის ანგარიშს
ეროვნული ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში უგზავნის;
3) ეროვნული ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში სესხის მიღება ან სეს
ხის გაცემა;
4) უცხოური ვალუტის ყიდვა ან გაყიდვა, ანუ ეროვნული ვალუტისგან განსხ
ვავებული ნებისმიერი ვალუტის.

უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციების
ანგარიშგება ეროვნულ ვალუტაში
17.4

საწარმომ უცხოური ვალუტით გამოსახული ოპერაცია თავდაპირვე
ლი აღიარებისას უნდა გადაიყვანოს ეროვნულ ვალუტაში, რისთვისაც
თავდაპირველი აღიარების თარიღით უცხოურ ვალუტაში გამოსახუ
ლი თანხის მიმართ უნდა გამოიყენოს ოპერაციის თარიღის მდგომ
არეობით არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური
სავალუტო კურსი. ოპერაციის თარიღად მიიჩნევა თარიღი, როდესაც
ეს ოპერაცია პირველად დააკმაყოფილებს წინამდებარე სტანდარტის
სხვა შესაბამისი განყოფილების აღიარების კრიტერიუმებს.

17.5

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმომ:
(ა) უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი მუხლები ეროვნულ
ვალუტაში უნდა გადაიყვანოს საანგარიშგებო თარიღისთვის არსე
ბული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო
კურსით;
(ბ) თვითღირებულებით აღრიცხული არაფულადი მუხლები, რომლე
ბიც შეფასებულია უცხოური ვალუტით, უნდა გადაიყვანოს ეროვნულ
ვალუტაში მათი აღიარების თარიღისათვის არსებული საქართვე
ლოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო კურსით; და
(გ) არაფულადი მუხლები, რომლებიც თავდაპირველი აღიარების შემ
დეგ გადაფასდა (ხელახლა შეფასდა) უცხოურ ვალუტაში, უნდა გადა
იყვანოს ეროვნულ ვალუტაში, გადაფასების თარიღისათვის არსებუ
ლი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო კუ
რსით.

ფულადი მუხლები
ფულადი მუხლი არის ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ვალუ
ტის ერთეულების მიღების უფლება ან მიწოდების ვალდებულება. ფულადი
მუხლების მაგალითებია სავაჭრო კრედიტი, სავაჭრო მოთხოვნა, სესხები,
საბანკო ანგარიშები და დეპოზიტები, რომელთა ანგარიშსწორება ფულადი
სახსრებით ხდება.
არაფულადი მუხლების მაგალითებია საქონელი, ქონება, ძრითადი საშუალე
ბები და საქონლისა და მომსახურებისათვის გადახდილი ავანსები (რომლის
ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის ან მომსახურების მიწოდებით).

მაგალითი 1- უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციების
აღრიცხვა
23/11/20X1 წელს A საწარმო საწარმოო მასალებს უკვეთავს B საწარმოს
10,000 ევროდ, მიმატებული 1,000 ევრო ტრანსპორტირებისათვის.
12/12/20X1 წელს საქონელზე კონტროლი გადადის A საწარმოზე.
13/01/20X2 წელს A საწარმო 11,000 ევროს უხდის B საწარმოს.
A საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდი მთავრდება 31 დეკემბერს.
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო კურსებია:
·

23/11/20X1 = 3.1000 ლარი : 1 ევრო

·

12/12/20X1 = 3.1201 ლარი : 1 ევრო

·

31/12/20X1 = 3.1322 ლარი : 1 ევრო

·

13/01/20X2 = 3.1245 ლარი : 1 ევრო

კომერციული ბანკის ლარი/ევრო გაცვლითი კურსი, რომელსაც A საწარმო
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იყენებს უცხოურ ვალუტაში გადახდებისთვის, 13/01/20X2 წელს არის 3.1299
ლარი : 1 ევრო.
A საწარმო ამ შესყიდვას შემდეგნაირად აღრიცხავს.
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23/11/20X1 წელს – არაფერი აღირიცხება, რადგან შეკვეთის გაგზავნა აქტი
ვის ან ვალდებულების აღიარებას არ განაპირობებს.
12/12/20X1 წელს – საქონლისა და სავაჭრო კრედიტის აღიარება საქართვე
ლოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსის გამოყენებით:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

მარაგი (11,000 ევრო გამრავლებული 3.1201-ზე)

34,321.10

სავაჭრო კრედიტი

კრედიტი (ლარი)

34,321.10

31/12/20X1 წელს – სავაჭრო კრედიტის ხელახლა შეფასება (რადგან ეს
ფულადი მუხლია) საანგარიშგებო თარიღით საქართველოს ეროვნული
ბანკის ოფიციალური ლარი:ევრო გაცვლითი კურსით (ანუ 11,000 ევრო x
3.1322 = 34,454.20 ლარი). შესაბამისად, სავაჭრო კრედიტის დასაფარი
ნაშთი გაიზარდა 133.1 ლარით (34,454.2 ლარს გამოკლებული 34,321.1
ლარი). ეს სხვაობა არის უცხოური ვალუტაში გადაანგარიშების ზარალი, ანუ
20X1 წელს ხარჯი შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში შემდეგნაირად აღიარდება:
ანგარიში
სხვა ხარჯები: უცხოურ ვალუტაში
გადაანგარიშების ზარალი

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

133.10

სავაჭრო კრედიტი

133.10

გაცვლითი კურსის ცვლილებას გავლენა არა აქვს მარაგის ნაშთზე, რადგან
ეს პირვანდელი ღირებულებით ასახული არაფულადი მუხლია.
13/01/20X2 წელს – სავაჭრო კრედიტის ანგარიშსწორება (გადახდა შეფ
ასებულია კომერციული ბანკისთვის გადახდილი თანხით) შემდეგნაირად
განხორციელდება:
ანგარიში
სავაჭრო კრედიტი
ფულადი სახსრები (11,000 ევრო x 3.1299)

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

34,454.20
34,428.90

სხვა შემოსავალი: შემოსულობა უცხოური
ვალუტის გადაანგარიშებიდან

25.30

მაგალითი 2- უცხოური ვალუტით გამოსახული ბანკის დეპოზიტი
01/01/20X1 წელს A საწარმომ კომერციულ ბანკში შეიტანა 30,000 ლარი,

ევროში გამოსახულ ვადიანი დეპოზიტის ანგარიშზე. დეპოზიტის ძირი
თანხაა 10,000 ევრო და ბანკს 01/01/20X2 წელს A საწარმოსთვის 11,000
ევროს გადახდის (დაბრუნების) სახელშეკრულებო ვალდებულება აქვს.
01/01/20X2 წელს თავდაპირველი აღიარებისას A საწარმო ბანკის დეპო
ზიტს შემდეგნაირად აღრიცხავს:

227
ანგარიში

დებეტი
(ლარი)

სხვა მოკლევადიანი აქტივი: ბანკის დეპოზიტი ევროში

30,000

კრედიტი
(ლარი)

ფულადი სახსრები

30,000

A საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდი 31 დეკემბერს მთავრდება.
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსებია:
• 20X1 წლის საშუალო კურსი არის 3.15 ლარი : 1 ევრო
• 31/12/20X1 თარიღის კურსი არის 3.1322 ლარი : 1 ევრო
20X1 წელს 1,000 ევრო პროცენტი ერიცხება A საწარმოს, რომელიც სა
ქართველოს ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსით (ანუ 20X1 წლის საშუა
ლო კურსით) ლარში შემდეგნაირად უნდა გადაანგარიშდეს:
ანგარიში

დებეტი (ლარი)

სხვა მოკლევადიანი აქტივი: ბანკის დეპოზიტი
ევროში (1,000 ევრო x 3.15)

3,150

საპროცენტო შემოსავალი

კრედიტი (ლარი)

3,150

31/12/20X1 წელს – A საწარმო
გადააფასებს ბანკის დეპოზიტს (რადგან
ეს ფულადი მუხლია) საანგარიშგებო თარიღით საქართველოს ეროვნული
ბანკის ლარი: ევრო ოფიციალური გაცვლითი კურსით (ანუ 11,000 ევრო x
3.1322 = 34,454.20 ლარი). ეს გადაანგარიშება 31/12/20X1 წელს შემდეგ
ნაირად აღირიცხება:
ანგარიში
სხვა აქტივი: ბანკის დეპოზიტი ევროში (34,454.2
ლარი – 30,000 ლარი – 3,150 ლარი)
სხვა შემოსავალი: შემოსულობა უცხოური
ვალუტის გადაანგარიშებიდან

დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)
1,304.20
1,304.20

01/01/20X2 წელს – A საწარმო ბანკისგან იღებს 11,000 ევროს რომელიც
გადაანგარიშდება 33,800 ლარად. მიღებული ფულადი სახსრები შემდეგ
ნაირად აღირიცხება:

ანგარიში

დებეტი (ლარი)

სხვა ხარჯები: ზარალი უცხოური ვალუტის
გადაანგარიშებიდან (34,454.2 ლარი –
33,800 ლარი)

654.20

ფულადი სახსრები
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სხვა აქტივი: ბანკის დეპოზიტი ევროში

კრედიტი (ლარი)

33,800.00
34,454.20

საკურსო სხვაობით გამოწევული ეფექტის წარდგენა ფულადი ნაკადების
ანგარიშგებაში
ზოგიერთი საწარმო ფლობს უცხოურ ვალუტაში განთავსებულ ფულად
სახსრებს (ფულად მუხლებს), მაგალითად აშშ დოლარში განთავსებულ
საბანკო დეპოზიტებს.
საწარმოს უცხოურ ვალუტაში განთავსებული ფულისა და ფულის
ეკვივალნტების სავალუტო საკურსო ცვლილებებს შესაბამისი ზეგავლენა აქვს
საწარმოს მიერ ეროვნულ ვალუტაში გადაანგარიშებულ სიდიდეზე (ლარი).
შესაბამისად, იმისთვის, რომ საწარმომ დააბალანსოს პერიოდის დასაწყისში
და პერიოდის ბოლოს აღიარებული ფული და ფულის ეკვივალნეტების
საბალანსო ღირებულება, მან უნდა გაითვალისწინოს უცხოურ ვალუტაში
განთავსებული ფულადი სახსრების კურსის ცვლილებები ფულადი ნაკადების
ანგარიშგებაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რადგან საწარმო ფინანანსურ
ანგარიშგებას წარადგენს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, მან საანგარიშგებო
თარიღისთვის უნდა გადაიანგარიშოს მისი უცხოურ ვალუტაში განთავსებული
ფულადი სახსრების ეკვივალენტები ლარში, საანგარიშებო თარიღისთვის
არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო კურსით.
საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში სავალუტო კურსის ცვლილებით
გამოწვეული მოგება ან ზარალი საწარმომ უნდა აღიაროს შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში „სხვა შემოსავლების“
ან „სხვა ხარჯების“ მუხლის ქვეშ (იხ. პუნქტი 3.13).
საწარმო, რომელიც ნებაყოფლობით წარადგენს ფულადი ნაკადების
ანგარიშგებას, მან ფულის და ფულის ექვივალენტების სავალუტო კურსის
ცვლილებით გამოწვეული მოგება ან ზარალი უნდა აჩვენოს ფულადი
ნაკადების ანგარიშგებაში საოპერაციო, საინვესტიციო და ფინანსური
საქმიანობებისგან განცალკევებით, სპეციალურ მუხლში „სავალუტო კურსის
ეფექტი“ (იხ. პუნქტი 3.14).
მაგალითი 3- უცხოურ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრების
ეროვნულ ვალუტაში გადაანგარიშებით გამოწვეული მოგება
01/11/20x0 თარიღისთვის A საწარმომ საექსპორტო ბაზარზე არსებული
მომხმარებლისგან მიიღო 1000 აშშ დოლარი მისთვის საქონლის მიწოდების
სანაცვლოდ (ამონაგების აღიარების თარიღი).
A საწარმომ მიღებული 1,000 აშშ დოლარი განათავსა ბანკის ანგარიშზე

და ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარა როგორც ფულადი
სახსრები.
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო კურსებია:
•

01/11/20x0: 1 აშშ დოლარი = 2 ლარი

•

31/12/20x0: 1 აშშ დოლარი = 2.05 ლარი
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ზემოთ მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით:
A საწარმომ 01/11/20x0 თარიღისთვის შემდეგი ბუღალტრული გატარებები
უნდა შეასრულოს (მიუხედავად იმისა, რომ მას ფული არ დაუკონვერტირებია,
აღრიცხვა მაინც ხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში):
ანგარიში
ფულადი სახსრები(1)

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

2,000

ნეტო ამონაგები - საქონლის გაყიდვიდან

2,000

(1) 01/11/20x0 თარიღისთვის არსებული ეროვნული ბანკის კურსი იყო 1 აშშ
დოლარი = 2 ლარი. შესაბამისად, მიღებული ფულადი სახსრები და ნეტო
ამონაგები საწარმომ უნდა აღიაროს ამ კურსით. ე.ი. 2,000 ლარი = 1,000 აშშ
დოლარი x 2 გაცვლითი კურსი 01/11/20x0 თარიღისთვის.
ბუღალტრული გატარების თვალსაჩინოების მიზნით, გატარებაში არ არის
ნაჩვენები ჯერ დებიტორული დავალიანების წარმოქმნა და შემდეგ მისი
დაფარვა.
A საწარმომ 31/12/20x0 საანგარიშგებო თარიღისთვის, სავალუტო კურსის
ცვლილების გამო, შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს.
ანგარიში
ფულადი სახსრები

დებეტი (ლარი)

კრედიტი (ლარი)

50

სხვა შემოსავლები

შესაბამისად,
31/12/20x0
თარიღისთვის
მომზადებული
მდგომარეობის ანგარიშგებაში A საწარმომ უნდა წარადგინოს:

50

ფინანსური

• „ფულადი სახსრები“ 2,050 ლარი (ე.ი. 1,000 აშშ დოლარი x 2.05 გაცვლითი
კურსი 31/12/20x0 თარიღისთვის);
• და შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში
უნდა წარადგინოს:
• 50 ლარი „სხვა შემოსავლები“ (ე.ი. 1,000 აშშ დოლარი x 2.05 გაცვლილითი
კურსი 31/12/20x0 თარიღისთვის – 1,000 აშშ დოლარი x 2.0 გაცვლითი
კურსი 01/11/20x0 თარიღისთვის).
A საწარმო ნებაყოფლობით წარადგენს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას
31/12/20x0 საანგარიშგებო თარიღისთვის. აღწერილი მონაცემების

გათვალისწინებით A საწარმომ ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში:
• 2,000 ლარი (ე.ი. 1000 აშშ დოლარი x 2 გაცვლითი კურსი 01/11/20x0
თარიღისთვის) უნდა აჩვენოს საოპერაციო საქმიანობის განყოფილებაში
- „მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები“-ის მუხლში; და
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• 50 ლარი (ე.ი. 1,000 აშშ დოლარი x 2.05 გაცვლითი კურსი 31/12/20x0
თარიღისთვის – 1,000 აშშ დოლარი x 2.0 გაცვლითი კურსი 01/11/20x0
თარიღისთვის) ზრდა საოპერაციო, საინვესტიციო, ფინანსური
განყოფილებებისგან განცალკევებით მუხლში - „სავალუტო კურსის
ეფექტი“.

me-18 ganyofileba

საანგარ იშგ ებო პერიოდის 
შემდეგი მოვლენ ები
მოქმედების სფერო
18.1

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები არის როგორც ხელსაყ
რელი, ისე არახელსაყრელი მოვლენები, რომლებიც მოხდება საანგა
რიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ და იმ თარიღამდე, როდესაც
მოხდება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა სამსახურში.

ფინანსური ანგარიშგების სამსახურში წარდგენამდე ამ ფინანსური ანგა
რიშგების მომმზადებლებს მოეთხოვებათ განსაზღვრონ საანგარიშგებო
თარიღსა და წარდგენის თარიღს შორის მომხდარი მოვლენები რამდენად
უნდა აისახოს აღნიშნულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.
მაგალითად, 01/10/20X2 წელს A საწარმო სამსახურში წარადგენს ფინან
სურ ანგარიშგებას 31/12/20X1-ში დასრულებული წლისთვის. ხელმძღვა
ნელობა განსაზღვრავს 31/12/20X1-დან 01/10/20X2-მდე მომხდარი ხელ
საყრელი თუ არახელსაყრელი მოვლენები რამდენად უნდა აისახოს A სა
წარმოს 31/12/20X1 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში (ანუ გავლენა აქტივე
ბისა და ვალდებულებების აღიარებასა და შეფასებაზე და/ან სავალდებულო
განმარტებითი შენიშვნების შინაარსზე (იხ. მე-3 განყოფილება - ფინანსური
ანგარიშგების წარდგენა, პუნქტი 3.15)).

18.2

ამ განყოფილებაში საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები კლა
სიფიცირებულია შემდეგნაირად:
(ა) მაკორექტირებელი მოვლენები - საანგარიშგებო პერიოდის შემდე
გი მოვლენები, რომლებიც მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს საან
გარიშგებო პერიოდის დასრულებისთვის არსებულ გარემოებებზე;
(ბ) არამაკორექტირებელი მოვლენები - საანგარიშგებო პერიოდის
შემდეგი მოვლენები, რომლებიც მიანიშნებს იმ გარემოებებზე,
რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების
შემდგომ პერიოდში; და
(გ) მოვლენები, რომლებიც განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების
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შედგენის საფუძველს - საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლე
ნები, რომლებიც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ საწარმოს ხელ
მძღვანელობის შეფასებით, მათ არ გააჩნიათ საწარმოს ლიკვიდა
ციის გარდა სხვა რეალური ალტერნატივა (ანუ საწარმო აღარ არის
ფუნქციონირებადი საწარმო).

232
მოვლენა მაკორექტირებელია თუ არამაკორექტირებელი?
მოვლენის კლასიფიკაცია მაკორექტირებელ ან არამაკორექტირებელ მოვ
ლენად დამოკიდებულია იმაზე, იგი დამატებით ინფორმაციას უზრუნველ
ყოფს იმ გარემოებებზე, რომლებიც საანგარიშგებო თარიღით (მაკორექტი
რებელი მოვლენა) არსებობდა თუ მიანიშნებს გარემოებებზე, რომლებიც
წარმოიშვა საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ (არამაკორექტირებელი მოვ
ლენა).
მაკორექტირებელი მოვლენა გავლენას ახდენს აქტივებისა და ვალდებუ
ლებების აღიარებასა და შეფასებაზე (იხ. პუნქტი 18.3). მაკორექტირებელი
მოვლენების მაგალითებია:
• მოვალის გაკოტრება წლის დასრულების შემდეგ, რაც ადასტურებს, რომ
წლის ბოლოს სავაჭრო მოთხოვნების ნაშთი უიმედო იყო;
• საწარმოს წინააღმდეგ სასამართლო დავის შედეგი, რომელიც დაკავში
რებულია მოვლენასთან, რომელიც საანგარიშგებო თარიღამდე მოხდა;
• წლის დასრულების შემდეგ ქონების შეფასება, იმდენად, რამდენადაც ეს
წლის დასრულებამდე ქონების გაუფასურების მტკიცებულებას იძლევა;
• საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მარაგის საბალანსო ღირებულებაზე
ნაკლებად გაყიდვა;
• წლის დასრულების შემდეგ წლის დასრულებამდე მომხდარ მოვლენებ
თან დაკავშირებული იურიდიულ ან სადაზღვევო პრეტენზიებთან მიმარ
თებით თანხების მიღება ან გადახდა;
• წლის დასრულების შემდეგ იმ აქტივის შესყიდვის ფასის განსაზღვრა,
რომელიც წლის დასრულებამდე იქნა შეძენილი;
•

წინა ფინანსურ ანგარიშგებაში თაღლითობის ან შეცდომების აღმოჩენა.

არამაკორექტირებელი მოვლენა გავლენას არ ახდენს აქტივებისა და ვალ
დებულებების აღიარებასა და შეფასებაზე (იხ. პუნქტი 18.4). არამაკორექტი
რებელი მოვლენების მაგალითებია:
• სტიქიური უბედურებები, როგორიცაა მაგალითად ხანძარი ან წყალდი
დობა, რამაც საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ გაანადგურა გრძელვა
დიანი აქტივები და მარაგები;
• გრძელვადიანი აქტივების შესყიდვა ან გაყიდვა, რაც საანგარიშგებო თა
რიღის შემდეგ მოხდა;
• საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მნიშვნელოვანი რესტრუქტურიზა

ციის დაწყება;
• საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მნიშვნელოვანი გარანტიების გაცემა;
და
• სასამართლო დავის დაწყება, რომელიც მხოლოდ საანგარიშგებო თა
რიღის შემდეგ მომხდარმა მოვლენებმა განაპირობა.
იმისათის, რომ ერთმანეთისგან განვასხვაოთ მაკორექტირებელი და არა
მაკორექტირებელი მოვლენები, საჭიროა დავეყრდნოთ ამ ტერმინების გან
მარტებებს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია მაგალითები ამ განსხვა
ვების საილუსტრაციოდ სხვადასხვა საწარმოს 31/12/20X1-ში დასრულებუ
ლი წლის ფინანსური ანგარიშგებების მაგალითზე, რომლებიც სამსახურს
წარედგინა 01/10/20X2-ში.

მაკორექტირებელი მოვლენა

არამაკორექტირებელი მოვლენა

31/12/20X1 წელს A დებიტორს A საწარმოს
ვალი აქვს 10,000 ლარი.

31/12/20X1 წელს B დებიტორს A საწარმოს
ვალი აქვს 15,000 ლარი.

A დებიტორს გაკოტრებაზე შეაქვს განაცხა
დი 15/02/20X2 წელს, ამგვარად, ადასტურებს,
რომ A საწარმოს ანგარიშებში სავაჭრო
მოთხოვნა უიმედო იყო 31/12/20X1 წელს.

15/01/20X2 წელს ძლიერმა მიწისძვრამ
დაანგრია B დებიტორის ერთადერთი
ქარხანა. ამიტომ, 20/01/20X2 წელს B დები
ტორს გაკოტრებაზე შეაქვს განცხადება.
მიწისძვრამდე B დებიტორის სამეურნეო
საქმიანობა მომგებიანი იყო და არ მიიჩნეო
და, რომ მას დეფოლტის რისკი ჰქონდა.

20X2 წელს B საწარმოს პატენტის დარ
ღვევის სარჩელი შეაქვს სასამართლოში A
საწარმოს წინააღმდეგ, 20X1 წელს მომ
ხდარი კანონდარღვევების გამო, რაზეც A
საწარმო არ კამათობს.

20X2 წლის ივნისში C საწარმოს პატენტის
დარღვევის სარჩელი შეაქვს სასამარ
თლოში A საწარმოს წინააღმდეგ, 20X2
წელს მომხდარი კანონდარღვევების გა
მო, რაზეც A საწარმო არ დავობს.

სასამართლო ადგენს ზიანის ოდენობას,
სასამართლო ადგენს ზიანის ოდენობას,
რომელიც A საწარმომ უნდა აუნაზღაუროს რომელიც A საწარმომ უნდა აუნაზღაუ
B საწარმოს.
როს C საწარმოს.
20/01/20X2 წელს A საწარმომ აღმოაჩინა,
რომ მარაგები, რომელიც თბილისში მდე
ბარე საწყობში ინახებოდა 31/12/20X1 წელს,
დაზიანებული იყო ძლიერი წვიმის გამო.

20/01/20X2 წელს წვიმამ მარაგები დააზიანა
A საწარმოს ბათუმის საწყობში.
31/12/20X1 წელს ინვენტარიზაცის დროს
ნახეს, რომ ეს მარაგები დაუზიანებელი იყო.

20X2 წლის იანვარში თბილისში წვიმა არ
მოსულა.
10/02/20X2 წელს A საწარმოს თბილისში
მდებარე ახლადაშენებული ქარხნის
სუსტი მიწისძვრის მიერ დაზიანებამ
გამოავლინა შენობის სტრუქტურული
პრობლემა. შენობის მშენებლობა 20X1
წლის დეკემბერში დასრულდა.
ეს დეფექტი იმდენად მნიშვნელოვანია,
რომ ქარხნის შენობა გაუფასურებულია
მე-9 განყოფილების - არაფინანსური
აქტივების გაუფასურება - შესაბამისად.

20/02/20X2 წელს ძლიერმა წვიმამ
უპრეცედენტო წყალდიდობა გამოიწვია,
რამაც დააზიანა A საწარმოს ქარხანა
ბათუმში.
ეს დეფექტი იმდენად მნიშვნელოვანია,
რომ ხუთი წლის წინ აშენებული
ქარხნის შენობა გაუფასურებულია
მე-9 განყოფილების - არაფინანსური
აქტივების გაუფასურება - შესაბამისად.
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A საწარმო თავის ახლადგაშენებულ
ვენახს გასაყიდი ფასის მოდელით
აღრიცხავს.

D საწარმო თავის ახლადგაშენებულ
ვენახს გასაყიდი ფასის მოდელით
აღრიცხავს.

20X1 წელს A საწარმოსთვის ცნობილი
ხდება, რომ ვენახი დაავადებამ დაააზიანა
და ვაზს წამალს ასხურებს სანამ ინფექციას
არ შეაჩერებს 20X1 წლის ნოემბერში.

20X2 წლის აპრილში D საწარმოსთვის
ცნობილი გახდა, რომ ვენახი
ინფიცირებულია დაავადებით, რომელიც
20X2 წლის თებერვალში იმპორტირებული
ახალი საძირეებიდან გავრცელდა ვენახზე.

31/12/20X1 წელს, გამოცდილების
საფუძველზე, ხელმძღვანელობა
დარწმუნებულია, რომ დაავადება
აღმოფხვრილია და A საწარმოს მიერ
მომავალში ყურძნის წარმოებას საფრთხე
არ ემუქრება.
თუმცა, 20X2 წლის ივნისში ცხადი ხდება,
რომ დაავადება აღმოფხვრილი არ არის
და აზიანებს 20X2 წლის მოსავალს.

20X2 წლის ივნისში ცხადი იყო, რომ
დაავადება D საწარმოს ყველა ვაზს
გადაედო. ვაზების გადასარჩენად და
მომავალში მოსავლის მისაღებად
ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა ვენახის
შეწამლვა და უარი თქვა 20X2 წლის
მოსავალზე.

A საწარმო ცხვრის მატყლის მარკეტინგს
ერთობლივი გაყიდვის შეთანხმებით
ახორციელებს, რაც ემსახურება
მატყლის გაყიდვიდან შემოსავლის
მაქსიმიზაციას ადგილობრივი მეცხვარე
ფერმერებისთვის, ერთობლივი
ბრენდირებისა და კოლექტიური
შეთანხმებისთვის მოლაპარაკებების
მეშვეობით.

A საწარმო თავის სახორცე ნახირს
გასაყიდი ფასის მოდელი მოდელით
აღრიცხავს.

შეთანხმების პირობების შესაბამისად
15/03/20X2-ში გაუნაწილებელი 20%დან კოლექტიური შეთანხმების 20X1
წლის ხარჯების გამოქვითვის შემდეგ
დარჩენილი თანხა განაწილდა მეცხვარე
ფერმერებს შორის.

20X2 წლის 20 თებერვალს E საწარმომ
დივიდენდები გამოაცხადა თავისი 20X1
წლის მოგებიდან.

ბაზარზე არსებულმა გარემოებებმა
გამოიწვია ქართულ ხორცზე სასაკლაოს
ფასების ორჯერ და უფრო მეტად
გაზრდა 31/12/20X1-დან 01/10/20X2-მდე.
შესაბამისად, A საწარმოს სახორცე
ნახირის ღირებულება ორჯერ და უფრო
მართალია, 20X1 წელს მიღებული მატყლის მეტად გაიზარდა 31/12/20X1-ის შემდეგ.
მთლიანი პარტია გაიყიდა 31/12/20X1-თვის,
A საწარმო E საწარმოს საკუთარი
მაგრამ მიღებული თანხებიდან მხოლოდ
კაპიტალის 1%-ს ფლობს.
80% განაწილდა ფერმერებზე.

ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველი
მოვლენები, რომლებიც განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენის
საფუძველს ხდება მაშინ, როდესაც მაკორექტირებელი ან არამაკორექ
ტირებელი მოვლენა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ საწარმო აღარ არის
ფუნქციონირებადი საწარმო.
მაგალითად, 20X2 წელს, 31/12/20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგების სამ
სახურში წარდგენამდე Z საწარმოსთვის ცნობილი გახდა, რომ მის ვენახს
უკურნებელი დაავადება აქვს, რაც ყველა ვაზის გახმობას გამოიწვევს. Z სა
წარმოს დაზღვევა არა აქვს. ამიტომ, ხელმძღვანელობის შეფასებით Z სა
წარმოს გაკოტრებაზე განაცხადის შეტანის, რაც საბოლოო ლიკვიდაციას
გამოიწვევს, რეალური ალტერნატივა არ გააჩნია.
მიუხედავად იმისა, რომ 31/12/20X1 წელს Z საწარმო მომგებიანიც იყო და
კარგი ფინანსური მდგომარეობაც ჰქონდა და 20X1 წელს ვაზი ჯერ არ იყო
დაავადებული, სხვა შემთხვევაში არამაკორექტირებელი მოვლენის მნიშ

ვნელობის გამო Z საწარმოს 31/12/20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგება არ
არის შედგენილი ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე (იხ.
პუნქტი 18.5).

აღიარება და შეფასება
18.3

საწარმომ უნდა დააკორექტიროს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებუ
ლი თანხები (მათ შორის, შესაბამის განმარტებით შენიშვნებში წარმოდ
გენილი ინფორმაცია, თუ ასეთი არსებობს), საანგარიშგებო პერიოდის
დასრულების შემდეგ მომხდარი მაკორექტირებელი მოვლენების ასახ
ვის მიზნით.

მაგალითი 1– სასამართლოს გადაწყვეტილება
A საწარმოს 31/12/20X1-ში დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება
სამსახურს წარუდგინეს 01/10/20X2 წელს.
20X1 წელს A საწარმოს ერთ-ერთმა ყოფილმა თანამშრომელმა უჩივლა
სამსახურიდან უკანონოდ გაშვების გამო.
31/12/20X1 წელს A საწარმომ ამ სასამართლო დავასთან დაკავშირებით
ვალდებულება არ აღიარა, რადგან იმ დროს მიაჩნდა, რომ სასამართლო
საქმის მოგება უფრო მოსალოდნელი იყო, ვიდრე არა და შესაბამისად სჯე
როდა, რომ არ მოხდებოდა ეკონომიკური სარგებლის გასვლა.
თუმცა, 20X2 წლის მარტში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ A სა
წარმომ 5,000 ლარი კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს ყოფილ თანამშრომელს.
სასამართლოს გადაწყვეტილება მაკორექტირებელი მოვლენაა, რადგან ის
უზრუნველყოფს მტკიცებულებას, რომ 31/12/20X1 წელს:
• A საწარმოს ჰქონდა მიმდინარე ვალდებულება; და
• მოსალოდნელი იყო ამ მიმდინარე ვალდებულების შესასრულებლად
ეკონომიკური სარგებლის გასვლა.
ამიტომ, A საწარმომ უნდა აღიაროს 5,000 ლარის ოდენობით ანარიცხის ვალ
დებულება თავისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 31/12/20X1
წელს და 5,000 ლარი ხარჯი 20X1 წლის შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნა
წილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
მაგალითი 2– ქონების გაუფასურება
31/12/20X1-ში დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება სამსახურს
01/10/20X2 წელს წარუდგინეს.
20X2 წლის იანვარში A საწარმომ ბანკს მიმართა სესხის მისაღებად. A სა
წარმოს მოსთხოვეს უზრუნველყოფის მიზნებისთვის თავისი ქონების (თბი
ლისში არსებული მიწის ნაკვეთი და შენობა) საბაზრო ღირებულების პრო
ფესიონალური შეფასების წარდგენა.
ქონების შეფასება 20X2 წლის იანვარში შეუკვეთეს და 20X2 წლის თებერ
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ვალში მიიღეს. შეფასებამ აჩვენა, რომ ქონების საბაზრო ღირებულება
31/12/20X2 წელს 20,000 ლარით ნაკლებია მის საბაზრო ღირებულებაზე
31/12/20X1 წლის მდგომარეობით.
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შეფასება უზრუნველყოფს გაუფასურების ზარალის მტკიცებულებას, რაც
საანგარიშგებო თარიღამდე (ანუ 31/12/20X1-მდე) მოხდა. A საწარმომ, მე-9
განყოფილების - არაფინანსური აქტივების გაუფასურება - შესაბამისად
20,000 ლარი გაუფასურების ხარჯი უნდა აღიაროს 20X1 წლის შემოსავლე
ბის, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

18.4

არამაკორექტირებელი მოვლენები ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აღია
რდება.

A საწარმოს 31/12/20X1-ში დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება
სამსახურს წარუდგინეს 01/10/20X2 წელს.
A საწარმო თავის სახორცე პირუტყვს გადაფასების მოდელის გამოყენებით
აღრიცხავს.
A საწარმოს სახორცე მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვის საბაზრო ღირე
ბულება 31/12/20X1 წლის 600,000 ლარიდან 900,000 ლარამდე გაიზარდა
01/10/20X2 წელს.
A საწარმომ თავისი სახორცე მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვი 600,000 ლა
რად უნდა შეაფასოს თავის 31/12/20X1 წლის ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში.

18.5

თუ სამსახურისთვის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენამდე მოხდება
მოვლენა, რომელიც განსაზღვრავს საწარმოს ფინანსური ანგარიშგე
ბის შედგენის საფუძველს, მან ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზა
დოს ისეთი საფუძვლით, რომელიც ასახავს იმ ფაქტს, რომ საწარმო არ
არის ფუნქციონირებადი საწარმო.

ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ
მე-2 განყოფილება - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები (კერძოდ, პუნქტი
2.5).
ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების გამოყენების მართებულობის შეფა
სებისთვის იხილეთ მე-3 განყოფილება - ფინანსური ანგარიშგების წარდგე
ნა (კერძოდ, პუნქტი 3.4).

me-19 ganyofileba

წინამდებ არე სტანდარტ ზე 
გად ასვლა
მოქმედების სფერო
19.1

საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს მეოთხე კატეგორიის საწარ
მოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტს, წინამდებარე განყოფი
ლება უნდა გამოიყენოს პირველი ფინანსური ანგარიშგების შედგენი
სას, რომელშიც განაცხადებს ამ სტანდარტთან შესაბამისობას.

ეს განყოფილება მხოლოდ მაშინ გამოიყენება, როდესაც საწარმო პირვე
ლად ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას წინამდებარე სტანდარტის შესაბა
მისად. ანგარიშგება უნდა შეიცავდეს ცალსახა და უპირობო განცხადებას ამ
სტანდარტთან შესაბამისობის თაობაზე (იხ. პუნქტი 3.2).

19.2

საწარმოსთვის წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის
ყველაზე ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარ
მო ამ სტანდარტის შესაბამისად წარადგენს სრულ შესადარის ინფორ
მაციას პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელშიც განაცხადებს ამ
სტანდარტთან შესაბამისობას.

მაგალითი 1- სტანდარტზე გადასვლის თარიღი
A საწარმო ამ სტანდარტს პირველად 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებუ
ლი წლისთვის იყენებს.
A საწარმო 2017 წლის შესადარის ინფორმაციას წარადგენს (პუნქტის, 19.2
მოთხოვნის შესაბამისად). გადასვლის თარიღია 2017 წლის 1 იანვარი.
თუმცა, თუ A საწარმო ნებაყოფილობით გამონაკლისს იყენებს შესადარისი
ინფორმაციის წარდგენასთან მიმართებით (იხ. პუნქტი 19.5 (ა)), მაშინ მისი
გადასვლის თარიღია 2018 წლის 1 იანვარი.

19.3

წინამდებარე განყოფილება ვრცელდება იმ საწარმოებზეც, რომლე
ბიც გასულ საანგარიშგებო პერიოდში იყენებდნენ წინამდებარე სტან
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დარტს, მაგრამ მათი უახლესი წლიური ფინანსური ანგარიშგება არ
შეიცავდა ცალსახა და უპირობო განცხადებას მეოთხე კატეგორიის
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტთან შესაბამისობის
შესახებ.
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მაგალითი 1 (განვრცობილი) - სტანდარტზე გადასვლის თარიღი
A საწარმოს 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია წინამდებარე
სტანდარტის შესაბამისად (იხ. ზემოთ).
A საწარმოს 2019 წლის და 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგებები შედგენი
ლია მცირე და საშუალო საწარმოების ფასს სტანდარტის შესაბამისად.
საწარმო წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებას დაუბრუნდა 2021 წლის ფი
ნანსურ ანგარიშგებაში.
A საწარმომ 2020 წლის შესადარისი ინფორმაცია უნდა ასახოს 2021 წლის
ფინანსურ ანგარიშგებაში. თუმცა, ამ სტანდარტის ხელახლა გამოყენების
თარიღია 2021 წლის 1 იანვარი, რადგან 2020 წლის წარდგენილი შესადარისი
ინფორმაციის გადაანგარიშება შეუძლებელია (იხ. პუნქტი 4.9).

გადასვლის პრინციპები
19.4

საწარმო მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის შესაბამის ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს ისე, თითქოს
იგი ყოველთვის ამ სტანდარტს იყენებდა. სხვა სიტყვებით, საწარმომ წი
ნამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღით:
(ა) უნდა აღიაროს ყველა აქტივი და ვალდებულება, რომელთა აღიარე
ბაც მოითხოვება მოცემული სტანდარტით;
(ბ) არ უნდა აღიაროს ისეთი მუხლები აქტივებად ან ვალდებულებებად,
რომელთა აღიარებაც ნებადართული არ არის ამ სტანდარტით;
(გ) რეკლასიფიკაცია, რომლებიც, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის
ადრინდელი საფუძვლების თანახმად, აღიარებული იყო ერთი ტიპის
აქტივად, ვალდებულებად, ან საკუთარი კაპიტალის კომპონენტად, მაგ
რამ წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად წარმოადგენს სხვა ტიპის
აქტივს, ვალდებულებას ან საკუთარი კაპიტალის კომპონენტს; და
(დ) მოცემული სტანდარტი გამოიყენოს ყველა აღიარებული აქტივისა და
ვალდებულების შესაფასებლად.

საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს წინამდებარე სტანდარტს, სააღ
რიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც იგი იყენებს წინამდებარე სტანდარტის
შესაბამისად პირველი ფინანსური ანგარიშგების შესადგენად, შეიძლება
განსხვავდებოდეს ადრინდელისგან. შედეგად, კორექტირებები წარმოიქ
მნება ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე მომხდარი მომვლებისა და

ოპერაციებისთვის. ამგვარად, საწარმომ აღნიშნული კორექტირებები პირ
დაპირ გაუნაწილებელ მოგებაში უნდა აღიაროს (ან, თუ შესაფერისია, საკუ
თარი კაპიტალის სხვა კატეგორიაში) ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღით.
წინამდებარე სტანდარტით საწარმოს არ მოეთხოვება ფინანსური მდგომა
რეობის ანგარიშგებაში საწყისი ნაშთების ასახვა. ამ სტანდარტის შესაბამისი
პირველი ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას საწარმო, როგორც წესი, ამ
ზადებს საწყის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, რომელიც შეესა
ბამება ამ სტანდარტს, საწარმოს სტანდარტზე გადასვლის თარიღით. გარდა
ამ განყოფილებაში მოცემული მოთხოვნებისა, საწყისი ფინანსური მდგომა
რეობის ანგარიშგება ისე უნდა მომზადდეს, თითქოს საწარმო ყოველთვის
წინამდებარე სტანდარტს იყენებდა. სხვა სიტყვებით, როგორც ამ სტანდარ
ტის სხვა განყოფილებებით მოითხოვება, საწყის ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში:
• შედის საწარმოს ყველა აქტივი და ვალდებულება, რომლებიც აღიარე
ბულია წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად;
• ეს აქტივები და ვალდებულებები კლასიფიცირებულია წინამდებარე
სტანდარტის შესაბამისად; და
• ეს აქტივები და ვალდებულებები შეფასებულია წინამდებარე სტანდარ
ტის შესაბამისად.
სხვა სიტყვებით, პირველად გამოყენების წესებით მიჩნეულია, რომ საწარ
მო ყოველთვის იყენებდა წინამდებარე სტანდარტს.
თუმცა, მე-19 განყოფილებაში მოცემულია ნებაყოფილობითი გამონაკლი
სები სტანდარტზე პირველად გადასვლის წესებიდან (იხ. პუნქტები 19.5 და
19.6).

ამ სტანდარტზე გადასვლის წესებიდან ნებაყოფლობითი გამონაკლისები
(სტანდარტის პირველად გამოყენებისას)
19.5

მხოლოდ იმ საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს წინამდებარე სტან
დარტს, სტანდარტზე გადასვლის თარიღით შეუძლია გადასვლის წესების
ქვემოთ ჩამოთვლილი შეღავათებიდან ერთ-ერთის არჩევა:
(ა) არ წარადგინოს შესადარისი ინფორმაცია მოცემული სტანდარტის
შესაბამისად შედგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში. საწარმოსთვის,
რომელიც აირჩევს ამ გამონაკლისის გამოყენებას, ამ სტანდარტზე
გადასვლის თარიღი არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინან
სური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად შედგენილი პირველი
ფინანსური ანგარიშგების მიმდინარე წლის დასაწყისი;

ზემოთ იხილეთ 1-ლი მაგალითი.

(ბ) წარადგინოს მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (და

239

სამი სავალდებულო განმარტებით შენიშვნა) მეოთხე კატეგორიის
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად
შედგენილ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში. საწარმოსთვის, რომე
ლიც აირჩევს ამ გამონაკლისის გამოყენებას, მოცემულ სტანდარტზე
გადასვლის თარიღი არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინან
სური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად შედგენილი პირველი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების თარიღი, რომელიც ამას
თანავე არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშ
გების სტანდარტის შესაბამისად შედგენილი მისი პირველი ფინან
სური ანგარიშგება.
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ამ ნებაყოფილობითი გამონაკლისის გამოყენების შემთხვევაში საწარმოს,
რომელიც პირველად იყენებს ამ სტანდარტს, თავის პირველ ფინანსურ ან
გარიშგებაში არ მოეთხოვება შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებე
ლი მოგების ანგარიშგების წარდგენა. მისი პირველი ფინანსური ანგარიშგე
ბა შეიცავს მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას და პუნქტით
3.15 განსაზღვრულ შენიშვნებს.

19.6

წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღით საწარმოს შეუძლია
აირჩიოს ნებისმიერი ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, საინვესტი
ციო ქონების), ან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული
ბიოლოგიური აქტივის შეფასება ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღის
თვის მისი საბაზრო ღირებულების ოდენობის საიმედოდ შეფასებით (ე.ი.
იმ ოდენობით, რა ფასადაც შეუძლია მას აქტივის გაყიდვა) და შეუძლია
ეს ღირებულება გამოიყენოს, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება
ზემოაღნიშნული თარიღით.

მაგალითი 2- დასაშვები საწყისი ღირებულება
A საწარმოს საკუთრებაშია ქონება (მიწის ნაკვეთი და შენობა) რომელსაც
იყენებს სასტუმროს მართვისთვის. A საწარმომ ეს ქონება ოცი წლის წინ
შეიძინა და მას შემდეგ ბევრჯერ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. თუმცა, A სა
წარმოს ბუღალტრლი აღრიცხვის ჩანაწერებში დეტალური ინფორმაციის
ნაკლებობა ხელს უშლის მის ხელმძღვანელობას მიწისა და შენობის გაუმ
ჯობესებაზე გაწეული პირვანდელი დანახარჯების ერთმანეთისგან განცალ
კევებაში.
მიუხედავად ამისა, A საწარმომ, პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომე
ლიც წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად არის შედგენილი, შენობა უნ
და განაცალკევოს მიწის ნაკვეთისგან, რომელზეც ის არის აშენებული. გარ
და ამისა, მე-7 განყოფილების - გრძელვადიანი აქტივევბი - შესაბამისად
შენობას ცვეთა უნდა დაერიცხოს, მიწის ნაკვეთს კი არა.
სტანდარტის პირველად გამოყენების წესებში გათვალისწინებული გამო
ნაკლისის (დასაშვები საწყისი ღირებულების გამოყენება) ნებაყოფლობით
გამოყენების უფლება A საწარმოს ამ სტანდარტის შესაბამისად შედგენილ

საწყის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მიწის ნაკვეთის შენობის
გან განცალკევებით აღიარებისა და შეფასების პრაქტიკულ შესაძლებლო
ბას აძლევს. დასაშვები საწყისი ღირებულების გამონაკლისის გამოყენებით
A საწარმო ცალ-ცალკე შეაფასებს მიწის ნაკვეთსა და შენობას სტანდარტზე
გადასვლის თარიღით თითოეული მათგანის საბაზრო ღირებულების საიმე
დოდ შეფასებით.
დასაშვები საწყისი ღირებულების ნებაყოფილობითი გამონაკლისის გამო
ყენება შეიძლება მხოლოდ სტანდარტზე გადასვლის თარიღით (ანუ სტან
დარტის შესაბამისად შედგენილი საწყისი ფინანსური მდგომარეობის ანგა
რიშგების თარიღი). მაშასადამე, A საწარმომ უნდა დაიცვას მე-7 განყოფი
ლებაში - გრძელვადიანი აქტივები - მოცემული მოთხოვნები.
მაგალითი 3- დასაშვები საწყისი ღირებულება
B საწარმოს ხელმძღვანელბამ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
(B საწარმოს წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღი) თავისი
ავტომანქანის შესახებ მოიპოვა შემდეგი ინფორმაცია:
• საბალანსო ღირებულებაა 20,000 ლარი საზოგადოდ მიღებული
ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, რომელსაც
საწარმო წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლამდე იყენებდა. (ანუ 60,000
ლარი ღირებულება შემცირებული 40,000 ლარი დაგროვილი ცვეთით);
• საბალანსო ღირებულებაა 50,000 ლარი, წინამდებარე სტანდარტი
ყოველთვის რომ ყოფილიყო გამოყენებული (ანუ 60,000 ლარი
ღირებულება შემცირებული 10,000 ლარი დაგროვილი ცვეთით);
• შეფასებული საბაზრო ღირებულებაა 55,000 ლარი.
რამდენია ამ ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება B საწარმოს 2018 წლის
1 იანვრისთვის, წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად შედგენილ საწყის
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში?
ამ ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება B საწარმოს საწყის ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებაში არის:
·

55,000 ლარი, თუ B საწარმო იყენებს ნებაყოფილობით გამონაკლისს,
დასაშვებ ღირებულებას; და

·

50,000 ლარი, თუ B საწარმო არ იყენებს ნებაყოფილობით გამონაკლისს,
დასაშვებ ღირებულებას.

ამ სტანდარტზე გადასვლის წესებიდან ნებაყოფლობითი გამონაკლისები
(სტანდარტის ხელახალი გამოყენებისას)
19.7

საწარმომ, რომელმაც მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ან
გარიშგების სტანდარტი გამოიყენა გასულ პერიოდში, მაგრამ მისი უახ
ლესი წლიური ფინანსური ანგარიშგება შედგენილ იქნა ბუღალტრული
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აღრიცხვის სხვა საფუძვლების შესაბამისად (მაგალითად, ფასს სტან
დარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის):

242

(ა) რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს წინამდებარე სტანდარტი მე-4
განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომე
ბი“ - შესაბამისად ისე, თითქოს საწარმოს არასდროს შეუწყვეტია ამ
სტანდარტის გამოყენება; ან
(ბ) რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს წინამდებარე სტანდარტი მე-4
განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდო
მები“ - შესაბამისად ისე, თითქოს საწარმოს არასდროს შეუწყვეტია
ამ სტანდარტის გამოყენება, ერთადერთი გამონაკლისის დაშვებით,
რომ მას შეუძლია აირჩიოს 19.6 პუნქტით გათვალისწინებული ნება
ყოფლობითი შეღავათი.

მაგალითი 4- წინამდებარე სტანდარტის ხელახლა გამოყენება
სხვადასხვა მიზეზის გამო საწარმომ, რომელიც წინამდებარე სტანდარტს
იყენებს, შეიძლება ნებაყოფილობით გადაწყვიტოს, ან კანონმდებლობით
მოეთხოვებოდეს ბუღალტრული აღრიცხვის სხვა საფუძვლებზე, როგორც
წესი, მცირე და საშუალო საწარმოების ფასს სტანდარტზე გადასვლა. შემ
დეგ შეიძლება გარემოებები ისე შეიცვალოს, რომ საწარმო დაუბრუნდეს ამ
სტანდარტის გამოყენებას. ასეთ შემთხვევაში, ამ სტანდარტის მიზნებისთვის,
წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად შედგენილი ფინანსური ანგარიშგე
ბა ვერ მიიჩნევა პირველ ფინანსურ ანგარიშგებად და არც ეს საწარმო მიიჩ
ნევა საწარმოდ, რომელიც პირველად იყენებს წინამდებარე სტანდარტს.
პუნქტის 19.7 (ა) შესაბამისად, ამ სტანდარტის ხელახლა გამომყენებელმა ისე
უნდა გამოიყენოს სტანდარტი, თითქოს საწარმოს არასდროს შეუწყვეტია ამ
სტანდარტის გამოყენება. თუმცა, პუნქტის 19.7(ბ) შესაბამისად, მას შეუძლია
სტანდარტის ხელახლა გამოყენების პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში
ნებისმიერი ძირითადი საშუალების (მათ შორის, საინვესტიციო ქონების), ან
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის
შეფასება ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის მისი საბაზრო ღირე
ბულების საიმედოდ შეფასებით და შეუძლია ეს ღირებულება გამოიყენოს,
როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება ზემოაღნიშნული თარიღით.
როგორც მე-4 განყოფილებაშია მითითებული, მიჩნეულია, რომ არაპრაქ
ტიკულია გასული პერიოდების მონაცემების გადაანგარიშება სააღრიცხვო
პოლიტიკის ცვლილების გასათვალისწინებლად (იხ. პუნქტი 4.9), ამიტომ სა
წარმომ, რომელიც დაუბრუნდა ამ სტანდარტის გამოყენებას, მხოლოდ იმ
პერიოდის აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის საწყი
სი საბალანსო ღირებულებები უნდა გადაიანგარიშოს, როდესაც ხელახლა
დაიწყო მოცემული სტანდარტის გამოყენება. მსგავსი გასული პერიოდის
შესწორება წარდგენილი უნდა იყოს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუ
ნაწილებელი მოგების ანგარიშგების ცალკე მუხლში „გასული პერიოდის
სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა“ (წინამდებარე სტანდარტის
ხელახლა გამოყენება).

მაგალითი 5: დასაშვები საწყისი ღირებულება ხელახლა გამოყენებისას
C საწარმოს ხელმძღვანელობამ 2021 წლის 1 იანვრის (C საწარმოს მიერ ამ
სტანდარტის ხელახლა გამოყენების თარიღი) მდგომარეობით შემდეგი ინ
ფორმაცია მოიპოვა თავისი ავტომანქანის შესახებ:
• საბალანსო ღირებულებაა 0 ლარი მისი უახლესი წლიური ფინანსური
ანგარიშგების შესაბაისად, რომელიც შედგენილ იქნა ბუღალტრული
აღრიცხვის სხვა საფუძვლებზე (ანუ 80,000 ლარი ღირებულება შემცირე
ბული დაგროვილი ცვეთით);
• საბალანსო ღირებულება 35,000 ლარი, თუ წინამდებარე სტანდარტს გა
მოიყენებდა ყოველთვის (ანუ 80,000 ლარი ღირებულება შემცირებული
45,000 ლარი დაგროვილი ცვეთით);
• საბალანსო ღირებულება 36,000 ლარი, თუ საწარმო წინამდებარე სტან
დარტის შესაბამისად შედგენილ 2018 წლის 1 იანვრის საწყის ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებაში გამოიყენებდა ნებაყოფლობით გამო
ნაკლისს, დასაშვებ საწყის ღირებულებას და ამ სტანდარტს უწყვეტად
გამოიყენებდა 2018 წლის 1 იანვრიდან (ანუ 60,000 ლარის დასაშვები ღი
რებულება შემცირებული 24,000 ლარის დაგროვილი ცვეთით);
• შეფასებული საბაზრო ღირებულებაა 45,000 ლარი.
რამდენია ამ ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება C საწარმოს წინამდე
ბარე სტანდარტის შესაბამისად შედგენილ 2021 წლის 1 იანვრის საწყის ფი
ნანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში?
ამ ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება C საწარმოს წინამდებარე სტან
დარტის შესაბამისად შედგენილ 2021 წლის 1 იანვრის საწყის ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებაში არის:
• 45,000 ლარი, თუ C საწარმო დასაშვები საწყისი ღირებულების ნებაყო
ფილობით გამონაკლისს იყენებს 2021 წლის 1 იანვარს;
• 36,000 ლარი, თუ C საწარმო დასაშვები საწყისი ღირებულების ნებაყო
ფილობით გამონაკლისს არ იყენებს 2021 წლის 1 იანვარს, მაგრამ მან
დასაშვები საწყისი ღირებულების ნებაყოფილობით გამონაკლისი გა
მოიყენა 2018 წლის 1 იანვარს; და
• 35,000 ლარი, თუ C საწარმო დასაშვები საწყისი ღირებულების ნებაყოფ
ლობით გამონაკლისს არ იყენებს 2021 წლის 1 იანვარს და მან დასაშვე
ბი საწყისი ღირებულების ნებაყოფილობით გამონაკლისი არ გამოიყენა
არც 2018 წლის 1 იანვარს.
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