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ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი 16 

იჯარა 

 

მიზანი 

1. წინამდებარე სტანდარტი ადგენს აღიარების, შეფასების, წარდგენისა და ინფორმაციის 

გამჟღავნების პრინციპებს იჯარისთვის. სტანდარტის მიზანია, მოიჯარეებმა და მეიჯარეებმა 

იმგვარად წარმოადგინონ სათანადო ინფორმაცია, რომელიც სამართლიანად წარმოაჩენს ამ 

ოპერაციებს. ეს ინფორმაცია ქმნის საფუძველს იმისათვის, რომ ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებმა შეაფასონ საიჯარო ხელშეკრულებების გავლენა საწარმოს ფინანსურ 

მდგომარეობაზე, ფინანსურ შედეგებსა და ფულად ნაკადებზე. 

2. საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებისას უნდა გაითვალისწინოს ხელშეკრულებების 

ვადები და პირობები და ასევე ყველა სათანადო ფაქტი და გარემოება. საწარმომ მოცემული 

სტანდარტი თანამიმდევრულად უნდა გამოიყენოს მსგავსი მახასიათებლების მქონე ხელშეკრუ-

ლებების მიმართ და ანალოგიურ გარემოებებში.  

მოქმედების სფერო 

3. საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს ყველა იჯარასთან, მათ შორის ქვეიჯარის 

ფარგლებში აქტივების გამოყენების უფლების იჯარასთან მიმართებით, გარდა:  

ა) სასარგებლო წიაღისეულის, ნავთობის, ბუნებრივი გაზისა და ანალოგიური არაკვლავწა-

რმოებადი რესურსების ძიებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული იჯარისა; 

ბ)           ბასს 41-ის - „სოფლის მეურნეობა“ - მოქმედების სფეროში მყოფი ბიოლოგიური აქტივე-

ბის  იჯარისა, რომლებსაც  მოიჯარე ფლობს;  

გ)       მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებებისა, რომლებიც განეკუთვნება ფასიკ 12-ის - 

„მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები“ - მოქმედების სფეროს; 

დ)          მეიჯარის მიერ გაცემული ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზიისა, რომელიც განე-

კუთვნება ფასს 15-ის - „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულე-
ბებიდან“ - მოქმედების სფეროს; და 

ე)           უფლებებისა,  რომლებსაც  მოიჯარე ფლობს სალიცენზიო შეთანხმების ფარგლებში, რო-

მელიც განეკუთვნება ბასს 38-ის - „არამატერიალური აქტივები “ - მოქმედების სფეროს 

და დაკავშირებულია ისეთ მუხლებთან, როგორიცაა კინოფილმები, ვიდეოჩანაწერები, 

პიესები, ხელნაწერები, პატენტები და საავტორო უფლებები.  

   4. მოიჯარეს უფლება აქვს, მაგრამ არ ევალება წინამდებარე სტანდარტის გამოყენება ისეთი 

არამატერიალური აქტივების იჯარის მიმართ, რომლებიც აღწერილი არ არის 3(ე) პუნქტში.  

 

აღიარებიდან განთავისუფლება (პუნქტები ბ3-ბ8) 

 

5.        მოიჯარეს უფლება აქვს გადაწყვიტოს, რომ არ გამოიყენებს 22-49-ე პუნქტების მოთხოვნებს: 

           ა)            მოკლევადიან იჯარასთან მიმართებით; და 

     ბ)          იჯარის მიმართ, რომლის საიჯარო აქტივს დაბალი ღირებულება აქვს (როგორც აღწერი-

ლია ბ3-ბ8 პუნქტებში). 
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6.       თუ მოიჯარე გადაწყვეტს, რომ არ გამოიყენებს 22-49-ე პუნქტების მოთხოვნებს ან მოკლევადიან 

იჯარასთან, ან დაბალი ღირებულების მქონე საიჯარო აქტივის იჯარასთან მიმართებით, 

მოიჯარემ ამ იჯარასთან დაკავშირებული საიჯარო გადახდები უნდა აღიაროს ხარჯის სახით 

იჯარის ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით ან რომელიმე სხვა სისტემატური საფუძვლით. 

მოიჯარემ სხვა სისტემატური საფუძველი იმ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს, თუ ეს საფუძველი 

უფრო ადეკვატურად ასახავს მოიჯარის მიერ სარგებლის მიღების სტრუქტურას/მოდელს. 

7.      თუ მოიჯარე მოკლევადიან იჯარას მე-6 პუნქტის გამოყენებით აღრიცხავს, წინამდებარე სტან-

დარტის მიზნებისთვის, მან ეს იჯარა ახალ იჯარად უნდა მიიჩნიოს შემდეგ შემთხვევებში: 

            ა)      იჯარის მოდფიკაციისას; ან 

   ბ)  იჯარის ვადის შეცვლისას (მაგალითად, როდესაც მოიჯარე იყენებს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ არჩევანის უფლებას, რომელიც ადრე გათვალისწინებული არ იყო 

იჯარის ვადის განსაზღვრისას). 

 8.        მოკლევადიანი იჯარის შემთხვევაში მოიჯარემ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საიჯარო აქტივის 

კლასის მიხედვით, რომელთანაც დაკავშირებულია გამოყენების უფლება. საიჯარო აქტივის 

კლასი არის საიჯარო აქტივების ჯგუფი, რომლებიც მსგავსია ხასიათისა და საწარმოს 

საქმიანობაში გამოყენების წესის მიხედვით. დაბალი ღირებულების მქონე საიჯარო აქტივების 

საიჯარო ხელშეკულებებთან მიმართებით გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია ცალ-ცალკე 

თითოეული იჯარის მიხედვით. 

 

იჯარის იდენტიფიკაცია (პუნქტები ბ9-ბ33) 

 

9.         ხელშეკრულების დაწყებისას  საწარმომ უნდა შეაფასოს, მთლიანად ხელშეკრულება არის თუ არა 

იჯარა, ან შეიცავს თუ არა იჯარას. ხელშეკრულება მთლიანად არის საიჯარო ხელშეკრულება, ან 

შეიცავს იჯარას, თუ ხელშეკრულების მეშვეობით ხდება იდენტიფიცირებული აქტივის 

კონტროლის უფლების გადაცემა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ანაზღაურების მიღების 

სანაცვლოდ. ბ9-ბ31 პუნქტებში მოცემულია სახელმძღვანელო მითითებები იმის შესახებ, როგორ 

უნდა შეფასდეს, ხელშეკრულება მთლიანად საიჯარო ხელშეკრულებაა თუ არა, ან შეიცავს თუ 

არა იჯარას.   

10.   დროის პერიოდი შეიძლება განსაზღვრული იყოს მითითებული აქტივის გამოყენების მოცუ-

ლობის/ხარისხის მაჩვენებლებით (მაგალითად, გამოშვებული პროდუქციის ერთეულების 

რაოდენობა, რომლის საწარმოებლად გამოყენებული იქნება მოწყობილობის ერთეული). 

11.       საწარმომ ხელმეორედ  მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეაფასოს, მთლიანი ხელშეკრულება არის 

თუ არა საიჯარო ხელშეკრულება, ან შეიცავს თუ არა იჯარას, თუ შეიცვლება ხელშეკრულების 

ვადები და პირობები. 

          ხელშეკრულების კომპონენტების გამოცალკევება  

12.    ისეთი ხელშეკრულებისთვის, რომელიც საიჯარო ხელშეკრულებას წარმოადგენს მთლიანად ან   

შეიცავს იჯარას, საწარმომ ხელშეკრულების შემადგენელი იჯარის თითოეული კომპონენტი 

უნდა აღრიცხოს როგორც იჯარა, ხელშეკრულების იმ კომპონენტებისგან განცალკევებით, 

რომლებიც არ წარმოადგენს იჯარას, თუ  საწარმო არ იყენებს მე-15 პუნქტში აღწერილ 

პრაქტიკული ხასიათის გამარტივებულ მიდგომას (გამარტივებული მიდგომა). ხელშეკრულების 

კომპონენტების გამოცალკევების შესახებ სახელმძღვანელო მითითებები მოცემულია ბ32-ბ33 

პუნქტებში. 

           მოიჯარე 

13.    ისეთ ხელშეკრულებასთან  მიმართებით, რომელიც შეიცავს საიჯარო კომპონენტს და ერთ ან 

რამდენიმე დამატებით კომპონენტს, რომლებიც წარმოადგენს ან არ წარმოადგენს იჯარას, 

მოიჯარემ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება თითოეულ საიჯარო კომპონე-

ნტზე უნდა გაანაწილოს საიჯარო კომპონენტების განცალკევებული შედარებითი ფასებისა და 

არასაიჯარო კომპონენტების განცალკევებული ფასების გაერთიანებული სიდიდის საფუძველზე. 



ფასს 16 - იჯარა - 2016 წლის იანვარი  

4 
©
 IFRS Foundation 

14.      საიჯარო და არასაიჯარო კომპონენტების შედარებითი განცალკევებული ფასი საწარმომ უნდა 

განსაზღვროს იმ ფასის საფუძველზე, რომელსაც მეიჯარე ან ანალოგიური მომწოდებელი  საწარ-

მოსგან მოითხოვდა მოცემული კომპონენტის ან მსგავსი კომპონენტისთვის განცალკევებით. თუ 

თავისუფლად ხელმისაწვდომი არ არის ემპირიული ინფორმაცია განცალკევებული ფასის 

შესახებ, მოიჯარემ თითონ უნდა შეაფასოს განცალკევებული ფასი, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა 

გამოიყენოს ემპირიული ინფორმაცია. 

15.     გამარტივებული მიდგომის სახით, მოიჯარეს უფლება აქვს, საიჯარო აქტივების მთელი კლასის  

მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ არასაიჯარო კომპონენტებს არ გამოაცალკევებს 

საიჯარო კომპონენტებისგან  და ამის ნაცვლად თითოეული საიჯარო კომპონენტი და მასთან 

დაკავშირებული არასაიჯარო კომპონენეტი აღრიცხოს, როგორც ერთი საიჯარო კომპონენტი. 

მოიჯარემ არ უნდა გამოიყენოს ზემოაღნიშნული გამარტივებული მიდგომა ჩართულ წარმ-

ოებულ ინსტრუმენტებთან მიმართებით, რომლებიც აკმაყოფილებს ფასს 9-ის - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ – 4.3.3 პუნქტის კრიტერიუმებს. 

16.   თუ მოიჯარე არ იყენებს მე-15 პუნქტში აღწერილ გამარტივებულ მიდგომას, მან არასაიჯარო 

კომპონენტები უნდა აღრიცხოს სხვა შესაფერისი სტანდარტების შესაბამისად.  

მეიჯარე 

17.       ისეთ ხელშეკრულებასთან  მიმართებით, რომელიც შეიცავს საიჯარო კომპონენტს და ერთ ან რამ-

დენიმე დამატებით კომპონენტს, რომლებიც წარმოადგენს ან არ წარმოადგენს იჯარას, მეიჯარემ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება უნდა გაანაწილოს ფასს 15-ის 73-90-ე 

პუნქტების გამოყენებით. 

იჯარის ვადა (პუნქტები ბ34-ბ41) 

18.      საწარმომ იჯარის ვადად უნდა მიიჩნიოს იჯარის არაგაუქმებადი პერიოდი, შემდეგ პერიოდებთან 

ერთად: 

            ა)   პერიოდები, რომლებზეც ვრცელდება იჯარის გაგრძელების არჩევანის უფლება, თუ საკ-

მარისად სარწმუნოა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს ამ უფლებას; და 

            ბ)   პერიოდები, რომლებზეც ვრცელდება იჯარის ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლება, თუ 

საკმარისად სარწმუნოა, რომ მოიჯარე არ გამოიყენებს ამ უფლებას;  

19.       იმის შესაფასებლად, საკმარისად სარწმუნოა თუ არა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს იჯარის გაგრძე-

ლების უფლებას, ან არ გამოიყენებს იჯარის ვადამდე შეწყვეტის უფლებას, საწარმომ უნდა 

განიხილოს ყველა სათანადო ფაქტი და გარემოება, რომელიც მოიჯარეს ეკონომიკურ სტიმულს 

უქმნის, გამოიყენოს იჯარის გაგრძელების უფლება, ან არ გამოიყენოს იჯარის ვადამდე 

შეწყვეტის უფლება, როგორც აღწერილია ბ37-ბ40 პუნქტებში. 

20.      მოიჯარემ ხელახლა უნდა შეაფასოს,  საკმარისად სარწმუნოა თუ არა, რომ ის გამოიყენებს იჯარის 

გაგრძელების არჩევანის უფლებას, ან არ გამოიყენებს იჯარის ვადამდე შეწყვეტის უფლებას, იმ 

შემთხვევაში, თუ მოხდება რაიმე მნიშვნელობანი მოვლენა, ან მნიშვნელოვნად შეიცვლება 

გარემოებები, რომლებიც: 

            ა)         მოიჯარის კონტროლს ექვემდებარება; და 

         ბ)         გავლენას ახდენს იმის შეფასებაზე, საკმარისად სარწმუნოა თუ არა, რომ მოიჯარე გამოიყე-

ნებს უფლებას, რომელიც ადრე გათვალისწინებული არ ჰქონდა იჯარის ვადის დადგე-

ნისას, ან არ გამოიყენებს ისეთ უფლებას, რომელიც ადრე გათვალისწინებული ჰქონდა 

იჯარის ვადის განსაზღვრისას (როგორც აღწერილია ბ41 პუნქტში). 

21.     საწარმომ იმ შემთხვევაში უნდა შეასწოროს იჯარის ვადა, თუ შეიცვალა იჯარის არაგაუქმებადი 

პერიოდი. მაგალითად, იჯარის არაგაუქმებადი პერიოდი შეიცვლება, თუ:  

                  ა)   მოიჯარე გამოიყენებს უფლებას, რომელიც ადრე საწარმოს გათვალისწინებული არ ჰქონდა 

იჯარის ვადის განსაზღვრისას; 
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            ბ)     მოიჯარე არ გამოიყენებს  უფლებას, რომელიც საწარმოს ადრე გათვალისწინებული ჰქონდა 

იჯარის ვადის განსაზღვრისას; 

                  გ)    მოხდება მოვლენა, რომლის შედეგად მოიჯარეს, ხელშეკრულების თანახმად, წარმოეშობა 

ისეთი უფლების გამოყენების ვალდებულება, რომელიც ადრე საწარმოს გათვალისწი-

ნებული არ ჰქონდა იჯარის ვადის განსაზღვრისას; ან 

                 დ)   მოხდება მოვლენა, რომლის შედეგად მოიჯარეს, ხელშეკრულების თანახმად, ეკრძალება 

ისეთი უფლების გამოყენება, რომელიც საწარმოს ადრე გათვალისწინებული ჰქონდა იჯარის 

ვადის განსაზღვრისას. 

მოიჯარე 

         აღიარება 

22. იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, მოიჯარემ უნდა აღიაროს გამოყენების უფლების სახით 

არსებული აქტივი და საიჯარო ვალდებულება.  

შეფასება 

თავდაპირველი შეფასება 

აქტივის გამოყენების უფლების  თავდაპირველი შეფასება 

23. იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის მოიჯარემ აქტივის გამოყენების უფლება თვით-

ღირებულებით უნდა შეაფასოს. 

24.      აქტივის გამოყენების უფლების თვითღირებულება უნდა მოიცავდეს:  

ა)         საიჯარო ვალდებულების თავდაპირველ შეფასებას, როგორც აღწერილია 26-ე პუნქტში; 

ბ)         საიჯარო გადახდებს, რომლებიც უკვე განხორციელებულია იჯარის ვადის დაწყების თა-

რიღისთვის, ან ამ თარიღამდე, მიღებული წამახალისებელი საიჯარო გადახდების გამოკ-

ლებით; 

გ)         მოიჯარის მიერ გაწეულ თავდაპირველ პირდაპირ დანახარჯებს; და 

დ)       იმ დანახარჯების შეფასებას, რომლებსაც მოიჯარე გასწევს საიჯარო აქტივის დემონტაჟისა 

და ლიკვიდაციის დროს, იმ ადგილის აღსადგენად, სადაც განთავსებულია აქტივი, ან 

საიჯარო აქტივის აღსადგენად ისეთ მდგომარეობაში მოყვანის მიზნით, რაც მოითხოვება 

საიჯარო ხელშეკრულების პირობებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ეს დანახარჯები 

გაწეულია მარაგის საწარმოებლად. მოიჯარეს ამგვარი დანახარჯების ვალდებულება 

წარმოეშობა ან იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, ან გარკვეულ პერიოდის 

განმავლობაში საიჯარო აქტივის გამოყენების შედეგად.    

25.       მოიჯარემ 24(დ) პუნქტში აღწერილი დანახარჯები უნდა აღიაროს აქტივის გამოყენების უფლე-

ბის თვითღირებულების შემადგენლობაში იმ მომენტში, როდესაც მას წარმოეშობა ამ 

დანახარჯების გაწევის ვალდებულება. მოიჯარე ბასს 2-ს - „მარაგები“ - იყენებს ისეთ 

დანახარჯებთან მიმართებით,  რომლებსაც გასწევს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმის 

გამო, რომ ამ პერიოდში აქტივის გამოყენების უფლება გამოიყენა მარაგის საწარმოებლად. 

ვალდებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია ამგვარ დანახარჯებთან (რომლებიც აღირიცხება 

წინამდებარე სტანდარტის ან ბასს 2-ის შესაბამისად) აღიარდება და შეფასდება ბასს 37-ის - 

„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ - გამოყენებით. 

             საიჯარო ვალდებულების თავდაპირველი შეფასება 

26. იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, მოიჯარემ საიჯარო ვალდებულება უნდა შეაფასოს იმ 

საიჯარო გადახდების დღევანდელი ღირებულების მიხედვით, რომლებიც ამ თარიღისთვის 

განხორციელებული არ არის. საიჯარო გადახდების დისკონტირება უნდა განხორციელდეს 
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იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთით, თუ ამ განაკვეთის განსაზღვრა ადვილად 

შეიძლება. თუ ამ განაკვეთის ადვილად განსაზღვრა შეუძლებელია, მოიჯარემ უნდა გამოიყენოს 

მოიჯარის ზღვრული სასესხო განაკვეთი. 

27.  იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, საიჯარო გადახდები, რომლებიც გაითვალისწინება 

საიჯარო ვალდებულების შეფასებაში, მოიცავს იჯარის ვადის განმავლობაში  საიჯარო აქტივის 

გამოყენების უფლებასთან დაკავშირებულ შემდეგი სახის გადახდებს, რომლებიც 

განხორციელებული არ არის იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის: 

ა)    ფიქსირებულ გადახდებს (მათ შორის, არსებითად ფიქსირებულ გადახდებს, როგორც აღწე-

რილია ბ42 პუნქტში), მიღებული წამახალისებელი საიჯარო გადახდების გამოკლებით; 

ბ)    ინდექსზე ან განაკვეთზე დამოკიდებულ ცვლად საიჯარო გადახდებს, რომლებიც  თავდა-

პირველად შეფასებულია იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის ინდექსის, ან განაკვეთის 

გამოყენებით (როგორც აღწერილია 28-ე პუნქტში); 

გ)   თანხებს, რომლებსაც მოსალოდნელია, რომ მოიჯარე გადაიხდის ნარჩენი ღირებულების 
გარანტიების მიხედვით; 

დ)    შესყიდვის არჩევანის უფლების ფასს, თუ საკმარისად სარწმუნოა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს 

ამ უფლებას (რომელიც შეფასებულია ბ37-ბ40 პუნქტებში აღწერილი ფაქტორების 

გათვალისწინებით); და 

ე)     იჯარის ვადამდე შეწყვეტისთვის ჯარიმების გადახდას, თუ იჯარის ვადა ასახავს მოიჯარის 

მიერ იჯარის ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლების გამოყენებას. 

28.       27(ბ) პუნქტში აღწერილი ცვლადი საიჯარო გადახდები, რომლებიც დამოკიდებულია ინდექსზე 

ან განაკვეთზე, მოიცავს, მაგალითად სამომხმარებლო ფასების ინდექსთან დაკავშირებულ გადახ-

დას, საორიენტაციო საპროცენტო განაკვეთთან (როგორიცაა LIBOR) დაკავშირებულ გადახდებს, 

ან გადახდებს, რომლებიც იცვლება საბაზრო საიჯარო ქირის განაკვეთების ცვლილების 

შესაბამისად.  

შემდგომი შეფასება 

აქტივის გამოყენების უფლების შემდგომი შეფასება 

29. იჯარის ვადის დაწყების თარიღის შემდეგ მოიჯარემ აქტივის გამოყენების უფლება უნდა 

შეაფასოს თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, თუ საწარმო არ იყენებს 34-ე და 35-ე 

პუნქტებში აღწერილ რომელიმე შეფასების მოდელს.  

           თვითღირებულების მოდელი 

30.     თვითღირებულების მოდელის გამოსაყენებლად მოიჯარემ  აქტივის გამოყენების უფლება უნდა 

შეაფასოს თვითღირებულებით: 

            ა)           რომელსაც გამოაკლდება დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი; და 

               ბ)       დაკორექტირდება საიჯარო ვალდებულების შეფასების თანხით, რომელიც აღწერილია 

36(გ) პუნქტში. 

31.    მოიჯარემ აქტივის გამოყენების უფლებაზე ცვეთის დასარიცხად უნდა გამოიყენოს ბასს 16 - 

„ძირითადი საშუალებები“, წინამდებარე სტანდარტის 32-ე პუნქტის მოთხოვნების გათვალის-

წინებით. 

32. თუ საიჯარო ხელშეკრულების თანახმად საიჯარო აქტივზე საკუთრების უფლება იჯარის ვადის 

დასრულებისას მოიჯარეს გადაეცემა, ან აქტივის გამოყენების უფლების თვითღირებულება ასა-

ხავს მოიჯარის განზრახვას, რომ ის გამოიყენებს აქტივის შესყიდვის არჩევანის უფლებას, მოიჯა-

რემ აქტივის გამოყენების უფლებას ცვეთა უნდა დაარიცხოს იჯარის ვადის დაწყების თარიღიდან 

საიჯარო აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის დასრულებამდე. სხვა შემთხვევაში, მოი-

ჯარემ აქტივის გამოყენების უფლებას ცვეთა უნდა დაარიცხოს იჯარის ვადის დაწყების თარი-

ღიდან შემდეგ ორ თარიღს შორის უფრო ადრინდელ თარიღამდე: აქტივის გამოყენების უფლების 

სასარგებლო მომსახურების ვადის დასრულებისა და იჯარის ვადის დასრულების თარიღი. 
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33.     მოიჯარემ ბასს 36 - „აქტივების გაუფასურება“ - უნდა გამოიყენოს აქტივის გამოყენების უფლე-

ბის გაუფასურების დასადგენად და გამოვლენილი გაუფასურების ზარალის აღრიცხვისთვის.   

 

           შეფასების სხვა მოდელები 

 
34.       თუ მოიჯარე საინვესტიციო ქონების მიმართ ბასს 40-ის  - „საინვესტიციო ქონება“ - რეალური ღი-

რებულების მოდელს იყენებს, მან რეალური ღირებულების მოდელი უნდა გამოიყენოს აქტი-

ვების გამოყენების უფლებებთან მიმართებითაც, რომლებიც აკმაყოფილებს ბასს 40-ში მოცემულ 

საინვესტიციო ქონების განმარტებას. 

35.      თუ აქტივების გამოყენების უფლებები დაკავშირებულია ძირითადი საშუალებების ისეთ კლასთ-

ან, რომლის მიმართაც მოიჯარე ბასს 16-ის გადაფასების მოდელს იყენებს, მოიჯარეს გადა-

ფასების მოდელის გამოყენების უფლება აქვს გამოყენების უფლების ყველა აქტივთან მიმარ-

თებით, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითადი საშუალებების მოცემულ კლასთან. 

 
          საიჯარო ვალდებულების შემდგომი შეფასება 
 
36.     იჯარის ვადის დაწყების თარიღის შემდეგ მოიჯარემ საიჯარო ვალდებულება უნდა შეაფასოს 

შემდეგნაირად: 

            ა)     გაზარდოს საბალანსო ღირებულება საიჯარო ვალდებულებასთან დაკავშირებული პროცენ-

ტის ასახვის მიზნით; 

            ბ)    შეამციროს საბალანსო ღირებულება განხორციელებული საიჯარო გადახდების ასახვის 

მიზნით;  და 

            გ)     ხელახლა შეაფასოს საბალანსო ღირებულება  39-46-ე პუნქტებში აღწერილი ხელახალი შეფა-

სების შედეგის, ან იჯარის მოდიფიკაციების, ან გადასინჯული (შესწორებული) არსებითად 

ფიქსირებული  საიჯარო გადახდების  ასახვის მიზნით (იხ. ბ42 პუნქტი). 

 37.    საიჯარო ვალდებულების პროცენტის თანხა იჯარის ვადის განმავლობაში თითოეულ პერიოდში 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ისეთი ოდენობით, რომელიც საიჯარო ვალდებულების  დარჩენილ 

ნაშთთან მიმართებით წარმოქმნის მუდმივ (უცვლელ) პერიოდულ საპროცენტო განაკვეთს. 

პერიოდული საპროცენტო განაკვეთი არის 26-ე პუნქტში აღწერილი დისკონტირების განაკვეთი, 

ან როდესაც შესაფერისია, 41-ე პუნქტში, 43-ე პუნქტში, ან 45(გ) პუნქტში აღწერილი გადა-

სინჯული დისკონტირების განაკვეთი. 

38.     იმ შემთხვევაში, თუ დანახარჯები სხვა შესაფერისი სტანდარტების შესაბამისად ჩართული არ 

არის სხვა აქტივის საბალანსო ღირებულებაში, მოიჯარემ იჯარის ვადის დაწყების თარიღის 

შემდეგ მოგება/ზარალში უნდა  აღიაროს: 

            ა)      საიჯარო ვალდებულების პროცენტი; და ასევე 

            ბ)  ცვლადი საიჯარო გადახდები, რომლებიც ასახული არ არის საიჯარო ვალდებულების 

შეფასებაში იმ პერიოდში, რომელშიც წარმოიშვა ამ გადახდების გამომწვევი მოვლენა ან 

პირობა. 

           საიჯარო ვალდებულების ხელახლა შეფასება 

39.     იჯარის ვადის დაწყების თარიღის შემდეგ მოიჯარემ 40-43-ე პუნქტების გამოყენებით ხელახლა 

უნდა შეაფასოს საიჯარო ვალდებულება, საიჯარო გადახდების ცვლილებების ასახვის მიზნით.  

მოიჯარემ საიჯარო ვალდებულების ხელახალი შეფასების შედეგად მიღებული თანხა უნდა 

აღიაროს, როგორც აქტივის გამოყენების უფლების კორექტირება. თუმცა, თუ აქტივის გამო-

ყენების უფლების საბალანსო ღირებულება მცირდება ნულამდე და ამავე დროს მცირდება 

საიჯარო ვალდებულების შეფასებაც, მოიჯარემ ხელახალი შეფასების თანხის დარჩენილი 

ნაწილი უნდა აღიაროს მოგება/ზარალში. 

40. მოიჯარემ საიჯარო ვალდებულება ხელახლა უნდა შეაფასოს გადასინჯული საიჯარო გადახ-

დების დისკონტირებით გადასინჯული დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით, ნებისმიერ 

შემდეგ  შემთხვევაში, თუ:  
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             ა)   შეიცვალა იჯარის ვადა, როგორც აღწერილია 20-21-ე პუნქტებში. მოიჯარემ გადასინჯული 

საიჯარო გადახდები უნდა განსაზღვროს გადასინჯული იჯარის ვადის საფუძველზე; ან 

              ბ)    შეიცვალა საიჯარო აქტივის შესყიდვის არჩევანის უფლების შეფასება, რომელიც შეფასებუ-

ლი იყო 20-21-ე პუნქტებში აღწერილი მოვლენებისა და გარემოებების გათვალისწინებით 

შესყიდვის უფლების პირობის კონტექსტში. მოიჯარემ უნდა განსაზღვროს გადასინჯული 

საიჯარო გადახდები, რათა ასახოს შესყიდვის არჩევანის უფლების შესაბამისად გადასახ-

დელი თანხების ცვლილება. 

41.     მე-40 პუნქტის გამოყენებისას მოიჯარემ გადასინჯულ დისკონტირების განაკვეთად უნდა მიიჩ-

ნიოს იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი იჯარის დარჩენილი ვადისთვის, თუ ამ 

განაკვეთის განსაზღვრა ადვილად არის შესაძლებელი, ან მოიჯარის ზღვრული სასესხო 

განაკვეთი ხელახალი შეფასების თარიღისთვის, თუ იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო 

განაკვეთის ადვილად განსაზღვრა შეუძლებელია. 

 42.        მოიჯარემ საიჯარო ვალდებულება ხელახლა უნდა შეაფასოს გადასინჯული საიჯარო გადახდე-

ბის დისკონტირებით, ნებისმიერ შემდეგ შემთხვევაში: 

             ა)  თუ შეიცვალა თანხები, რომელთა გადახდაც მოსალოდნელია ნარჩენი ღირებულების 

გარანტიის პირობის ფარგლებში. მოიჯარემ უნდა განსაზღვროს გადასინჯული საიჯარო 

გადახდები, რათა ასახოს ნარჩენი ღირებულების გარანტიის პირობის ფარგლებში გადა-

სახდელი თანხების  ცვლილება; ან 

             ბ)  შეიცვალა მომავალი საიჯარო გადახდები იმის გამო, რომ შეიცვალა ამ გადახდების 

განსაზღვრისთვის გამოსაყენებელი ინდექსი ან განაკვეთი, მათ შორის, როდესაც საიჯარო 

გადახდები იცვლება საბაზრო საიჯარო ქირის განაკვეთების ცვლილების ასახვის მიზნით, 

რაც გამოვლინდა საბაზრო საიჯარო ქირის ანალიზის შედეგად. ამგვარი გადასინჯული 

საიჯარო გადახდების ასახვის მიზნით მოიჯარემ მხოლოდ მაშინ უნდა შეაფასოს ხელახლა 

საიჯარო ვალდებულება,  როდესაც შეიცვლება ფულადი ნაკადები (ე.ი. როდესაც საიჯარო 

გადახდების კორექტირება ძალაში შევა). მოიჯარემ გადასინჯული საიჯარო გადახდები 

იჯარის დარჩენილი ვადისთვის უნდა განსაზღვროს გადასინჯული სახელშეკრულებო 

გადახდების საფუძველზე. 

43.    42-ე პუნქტის გამოყენებისას მოიჯარემ უნდა გამოიყენოს უცვლელი დისკონტირების განაკვეთი, 

იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც საიჯარო გადახდების ცვლილება გამოწვეულია ცვლადი 

საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებით. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მოიჯარემ უნდა 

გამოიყენოს გადასინჯული დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც ასახავს საპროცენტო 

განაკვეთის ცვლილებებს. 

          იჯარის მოდიფიკაცია 

44.   მოიჯარემ იჯარის მოდიფიკაცია უნდა ასახოს, როგორც განცალკევებული იჯარა, თუ არსებობს 

ორივე შემდეგი პირობა: 

           ა)    მოდიფიკაციის შედეგად იზრდება იჯარის გამოყენების სფერო იმის გამო, რომ იჯარას ემა-

ტება ერთი ან რამდენიმე საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლება; და 

           ბ)   იჯარის ანაზღაურება იზრდება ისეთი ოდენობით, რომელიც თანაზომადია იჯარის გაზ-

რდილი გამოყენების სფეროს შესაფერისი განცალკევებული ხელშეკრულების ფასისა და 

ასევე კონკრეტული ხელშეკრულების გარემოებების ამსახველი, ამ განცალკევებული ფასის 

ნებისმიერი შესაბამისი კორექტირების გათვალისწინებით. 

45.    იჯარის ისეთი მოდიფიკაციის შემთხვევაში, რომელიც არ აღირიცხება, როგორც განცალკევებული  

იჯარა, იჯარის მოდიფიკაციის ძალაში შესვლის თარიღისთვის მოიჯარემ:   

           ა)      მოდიფიცირებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურება უნდა გაანაწილოს  

მე-13-16-ე პუნქტების გამოყენებით; 

      ბ)     მოდიფიცირებული იჯარისთვის იჯარის ვადა უნდა დაადგინოს მე-18-19 პუნქტების გამო-

ყენებით; და 

      გ)   ხელახლა შეაფასოს საიჯარო ვალდებულება გადასინჯული საიჯარო გადახდების დის-

კონტირებით გადასინჯული დისკონტირების განაკვეთის საფუძველზე. გადასინჯულ 

დისკონტირების განაკვეთად უნდა მიიჩნიოს იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკ-
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ვეთი იჯარის დარჩენილი ვადისთვის, თუ ამ განაკვეთის განსაზღვრა ადვილად არის 

შესაძლებელი, ან მოიჯარის ზღვრული სასესხო განაკვეთი მოდიფიკაციის ძალაში შესვლის 

თარიღისთვის, თუ შეუძლებელია იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთის 

ადვილად განსაზღვრა. 

46.      იჯარის ისეთი მოდიფიკაციის შემთხვევაში, რომელიც არ აღირიცხება, როგორც განცალკევებული 

იჯარა, მოიჯარემ საიჯარო ვალდებულების ხელახალი შეფასება უნდა აღრიცხოს შემდეგნაირად: 

           ა)    შეამციროს აქტივის გამოყენების უფლების საბალანსო ღირებულება იჯარის ნაწილობრივ ან 

სრულად შეწყვეტის ასახვის მიზნით, იჯარის ისეთი მოდიფიკაციის შემთხვევაში, რომლის 

შედეგად მცირდება იჯარის მოქმედების სფერო. მოიჯარემ მოგება/ზარალში უნდა აღიაროს 

ნებისმიერი შემოსულობა ან ზარალი, რომელიც დაკავშირებულია იჯარის ნაწილობრივ ან 

მთლიანად შეწყვეტასთან; 

            ბ)  შესაბამისად დააკორექტიროს აქტივის გამოყენების უფლება იჯარის ყველა სხვა მოდი-

ფიკაციის გათვალისწინებით. 

        წარდგენა 

 47.    მოიჯარემ შემდეგი ინფორმაცია ან ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა წარმოადგი-

ნოს, ან გაამჟღავნოს განმარტებით შენიშვნებში: 

ა)   აქტივების გამოყენების უფლებები სხვა აქტივებისგან განცალკევებით. თუ მოიჯარე აქტი-

ვების გამოყენების უფლებებს განცალკევებით არ წარადგენს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში, მაშინ მოიჯარემ:   

(i) აქტივების გამოყენების უფლებები უნდა ჩართოს ანგარიშგების იმ მუხლში, რომლის 

შემადგენლობაშიც აისახებოდა შესაბამისი საიჯარო აქტივები იმ შემთხვევაში, თუ 

საწარმოს საკუთრებაში იქნებოდა; და 

(ii) გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმის შესახებ, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

რომელ მუხლებში არის ასახული ამგვარი აქტივების გამოყენების უფლებები; 

ბ)     საიჯარო ვალდებულებები სხვა ვალდებულებებისგან განცალკევებით. თუ მოიჯარე საიჯა-

რო ვალდებულებებს განცალკევებით არ წარადგენს ფინანსური მდგომარეობის ანგა-

რიშგებაში, მაშინ მოიჯარემ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმის შესახებ, ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების რომელ მუხლებში არის ასახული  ეს ვალდებულებები. 

48.     47(ა) პუნქტის მოთხოვნა არ ეხება ისეთი აქტივების გამოყენების უფლებებს, რომლებიც აკმაყოფი-

ლებს საინვესტიციო ქონების განმარტებას და ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარდგენილი უნდა იყოს, როგორც საინვესტიციო ქონება. 

49.   მოიჯარემ მოგება/ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში საიჯარო ვალდებუ-

ლებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯი აქტივის გამოყენების უფლების ცვეთის ხარ-

ჯისგან განცალკევებით უნდა წარადგინოს. საიჯარო ვალდებულებასთან დაკავშირებული საპ-

როცენტო ხარჯი ფინანსური დანახარჯების ერთ-ერთი კომპონენტია, რომლის წარდგენა განცა-

ლკევებით მოითხოვება მოგება/ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, ბასს 1-ის 

- „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“ -  82(ბ) პუნქტის თანახმად.  

50.       ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში მოიჯარემ: 

 ა)  საიჯარო ვალდებულების ძირ თანხასთან დაკავშირებული ფულადი გადახდების კლასი-

ფიცირება უნდა მოახდინოს საფინანსო საქმიანობის შემადგენლობაში; 

 ბ)  საიჯარო ვალდებულების პროცენტებთან დაკავშირებული ფულადი გადახდების კლასი-

ფიცირება უნდა მოახდინოს ბასს 7-ის - „ფულადი ნაკადების ანგარიშგება“ - მოთხოვნების 

შესაბამისად, რომლებიც ეხება  გადახდილ პროცენტებს; და 

გ)  საოპერაციო საქმიანობის შემადგენლობაში უნდა მოახდინოს მოკლევადიან იჯარასა და 

დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების იჯარასთან დაკავშირებული გადახდებისა და ასევე 

ისეთი ცვლადი საიჯარო გადახდების კლასიფიცირება, რომლებიც გათვალისწინებული არ 

იყო საიჯარო ვალდებულების შეფასებაში. 
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51.       მოიჯარეებისთვის ინფორმაციის გამჟღავნების მიზანია, ისეთი ინფორმაცია წარმოადგინონ  

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, რომელიც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებასა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში მოცემულ 

ინფორმაციასთან ერთად ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს შეუქმნის საფუძველს 

იმისათვის, რომ შეაფასონ საიჯარო ხელშეკრულებების გავლენა მოიჯარის ფინანსურ 

მდგომარეობაზე, ფინანსურ შედეგებსა და ფულად ნაკადებზე. 52-60- პუნქტებში მოცემულია 

კონკრეტული მითითებები იმის თაობაზე, როგორ მიიღწევა აღნიშნული მიზანი. 

52.       მოიჯარემ ერთ განმარტებით შენიშვნაში ან ფინანსური ანგარიშგების ცალკე განყოფილებაში უნ-

და გაამჟღავნოს ინფორმაცია საიჯარო ხელშეკრულებების შესახებ, სადაც ის მოიჯარეა. თუმცა, 

მოიჯარეს არ ევალება ისეთი ინფორმაციის გამეორება, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებაში სადმე 

სხვაგან უკვე წარდგენილია, იმ პირობით, თუ ეს ინფორმაცია იჯარის შესახებ მომზადებულ ერთ 

შენიშვნაში ან ფინანსური ანგარიშგების ცალკე განყოფილებაში გაერთიანებული იქნება 

ურთიერთმითითების გზით. 

53.      მოიჯარემ საანგარიშგებო პერიოდისთვის უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი თანხები: 

           ა)          აქტივების გამოყენების უფლებების ცვეთის ხარჯი საიჯარო აქტივის  კლასის შესაბამისად; 

           ბ)          საიჯარო ვალდებულებებთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯი; 

           გ)       მე-6 პუნქტის გამოყენებით აღრიცხულ მოკლევადიან იჯარასთან დაკავშირებული ხარჯი. 

ეს ხარჯი არ უნდა მოიცავდეს ისეთ იჯარასთან დაკავშირებულ ხარჯს, რომლის ვადაა 

არაუმეტეს ერთი თვე; 

           დ)   მე-6 პუნქტის გამოყენებით აღრიცხული ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია დაბალი 

ღირებულების მქონე აქტივების იჯარასთან. ეს ხარჯი არ უნდა მოიცავდეს დაბალი 

ღირებულების მქონე აქტივების ისეთ მოკლევადიან იჯარასთან დაკავშირებულ ხარჯს, 

რომელიც მითითებულია 53(გ) პუნქტში; 

            ე)       ცვლად საიჯარო გადახდებთან დაკავშირებული ხარჯი, რომელიც გათვალისწინებული არ 

იყო საიჯარო ვალდებულებების შეფასებაში; 

            ვ)        შემოსავალი, რომელიც მიღებულია გამოყენების უფლების  აქტივების ქვეიჯარიდან; 

            ზ)       იჯარასთან დაკავშირებით საწარმოდან გასული ფულადი ნაკადების ჯამური თანხა; 

            თ)       აქტივების გამოყენების უფლებების მატება; 

            ი)     შემოსულობა და ზარალი, რომელიც მიღებულია უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერა-

ციებიდან; და 

        კ)        აქტივების გამოყენების უფლებების საბალანსო ღირებულება საანგარიშგებო პერიოდის ბო-

ლოს, საიჯარო აქტივის კლასის  შესაბამისად.      

 54.  მოიჯარემ 53-ე პუნქტში მითითებული გასამჟღავნებელი ინფორმაცია უნდა წარმოადგინოს 

ცხრილის ფორმატით, თუ რაიმე სხვა ფორმატი უფრო მისაღები არ არის. გამჟღავნებული 

თანხები უნდა მოიცავდეს დანახარჯებს, რომლებიც მოიჯარემ საანგარიშგებო პერიოდის 

განმავლობაში ჩართო სხვა აქტივის საბალანსო ღირებულებაში. 

55. მოიჯარემ მე-6 პუნქტის შესაბამისად აღრიცხული მოკლევადიანი იჯარის შესახებ უნდა 

გაამჟღავნოს სახელშეკრულებო საიჯარო ვალდებულებების თანხა, თუ  მოკლევადიანი საიჯარო 

ხელშეკრულებების ის პორტფელი, რომლის მიხედვითაც მას სახელშეკრულებო ვალდებულე-

ბები აქვს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, განსხვავდება იმ მოკლევადიანი საიჯარო ხელშეკ-

რულებების პორტფელისგან, რომელსაც განეკუთვნება 53(გ) პუნქტის შესაბამისად გამჟღავ-

ნებული მოკლევადიანი იჯარის ხარჯი. 

56.    თუ აქტივების გამოყენების უფლებები აკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების განმარტებას, მოი-

ჯარემ უნდა გამოიყენოს ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ ბასს 40-ით გათვალისწინებული 

მოთხოვნები. ასეთ შემთხვევაში მოიჯარეს არ ევალება 53(ა) (ვ) (თ) ან (კ) პუნქტების შესაბამისად 

ინფორმაციის გამჟღავნება ამგვარი აქტივების გამოყენების უფლებების შესახებ. 
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57.     თუ მოიჯარე აქტივების გამოყენების უფლებებს გადაფასებული ღირებულებით აფასებს  ბასს 16-

ის შესაბამისად, მოიჯარემ აქტივების გამოყენების ამგვარი უფლებების  შესახებ უნდა 

გაამჟღავნოს ბასს 16-ის 77-ე პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია. 

58.    მოიჯარემ უნდა წარმოადგინოს საიჯარო ვალდებულებების დაფარვის ვადების ანალიზი ფასს 7-

ის - „ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები“ – 39-ე და ბ11 პუნქტების მიხე-

დვით, სხვა ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის ვადების ანალიზისგან განცალკევებით. 

59.    53-58-ე პუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაციის გარდა, მოიჯარემ თავისი საიჯარო საქმიანობის 

შესახებ უნდა გაამჟღავნოს დამატებითი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაცია, 

რომელიც აუცილებელია 51-ე პუნქტში ჩამოყალიბებული მიზნის მისაღწევად (როგორც 

აღწერილია ბ48 პუნქტში). ზემოაღნიშნული დამატებითი ინფორმაცია, სხვასთან ერთად, 

შეიძლება მოიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს 

ეხმარება შემდეგი საკითხების შეფასებაში: 

            ა)       მოიჯარის საიჯარო საქმიანობის ხასიათი; 

            ბ)   მომავალი ფულადი ნაკადები, რომლებიც ასახული არ არის საიჯარო ვალდებულებების 

შეფასებაში და რომელთა გასვლას მოიჯარე პოტენციურად ექვემდებარება. ამგვარი 

ფულადი ნაკადების გასვლა შეიძლება განპირობებული იყოს:  

                     (i) ცვლადი საიჯარო გადახდებით (როგორც აღწერილია ბ49 პუნქტში); 

(ii) იჯარის გაგრძელებისა და ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლებებით (როგორც 

აღწერილია ბ50 პუნქტში); 

(iii) ნარჩენი ღირებულების გარანტიებით (როგორც აღწერილია ბ51 პუნქტში); და 

(iv) იჯარით, რომელიც ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ მასთან მიმართებაში მოიჯარეს აქვს 

სახელშეკრულებო ვალდებულებები. 

გ) იჯარით განპირობებული შეზღუდვები, ან შემზღუდველი პირობები (კოვენანტები); და 

დ) აქტივის უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციები (როგორც აღწერილია ბ52 პუნქტში). 

60. მოიჯარემ, რომელიც მე-6 პუნქტის გამოყენებით აღრიცხავს მოკლევადიან იჯარას ან დაბალი 

ღირებულების მქონე აქტივების იჯარას, უნდა გაამჟღავნოს ეს ფაქტი. 

მეიჯარე 

იჯარის კლასიფიკაცია (პუნქტები ბ53–ბ58) 

61. მეიჯარემ თითოეულ იჯარას ან საოპერაციო იჯარის კლასიფიკაცია უნდა მიანიჭოს, ან 

ფინანსური იჯარის.   

62. იჯარა კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად, თუ იგი გულისხმობს საიჯარო აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული პრაქტიკულად ყველა რისკისა და სარგებლის გადაცემას. იჯარა 

კლასიფიცირდება საოპერაციო იჯარად, თუ იგი არ გულისხმობს საიჯარო აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული პრაქტიკულად ყველა რისკისა და სარგებლის გადაცემას.  

63.   იჯარა ფინანსურია თუ საოპერაციო დამოკიდებულია გარიგების შინაარსზე და არა ხელშეკ-

რულების იურიდიულ ფორმაზე. ქვემოთ განხილულია ისეთი გარემოებების მაგალითები, 

რომლებიც, როგორც წესი, ცალ-ცალკე ან კომბინირებულად განაპირობებს იჯარის კლასიფი-

ცირებას ფინანსურ იჯარად:  

ა) ხელშეკრულების თანახმად მოიჯარეს გადაეცემა საიჯარო აქტივის საკუთრების უფლება 

იჯარის ვადის დასრულებისას; 

ბ) მოიჯარეს უფლება აქვს, საიჯარო აქტივი შეიძინოს ისეთი ფასით, რომელიც მოსალო-

დნელია, რომ იმდენად დაბალი იქნება საიჯარო აქტივის რეალურ ღირებულებაზე ამ 

უფლების გამოყენების მომენტში, რომ იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის საკმარისად 

სარწმუნოა, რომ ეს უფლება გამოყენებული იქნება; 
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გ) იჯარის ვადა მოიცავს საიჯარო აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადის ძირითად 

ნაწილს, თუნდაც საკუთრების უფლების გადაცემა არ ხდებოდეს; 

დ) იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის საიჯარო გადახდების დღევანდელი ღირებულება, 

სულ მცირე, საიჯარო აქტივის პრაქტიკულად მთლიანი რეალური ღირებულების ტოლია; 

და 

ე) საიჯარო აქტივი იმდენად სპეციფიკური ხასიათისაა, რომ მხოლოდ მოიჯარეს შეუძლია 

მისი გამოყენება არსებითი მოდიფიკაციის გარეშე. 

64.   ქვემოთ განხილულია ისეთი გარემოებების ინდიკატორები, რომლებმაც ცალ-ცალკე ან კომბინი-

რებულად ასევე შეიძლება განაპირობოს იჯარის კლასიფიცირება ფინანსურ იჯარად: 

ა) თუ მოიჯარეს შეუძლია იჯარის ვადამდე გაუქმება, მაგრამ მას დაეკისრება ზარალის 

ანაზღაურება, რომელსაც მეიჯარე მიიღებს საიჯარო ხელშეკრულების ვადამდე გაუქმების 

შედეგად; 

ბ) ნარჩენი რეალური ღირებულების მერყეობის შედეგად მიღებული შემოსულობა ან ზარალი 

ერიცხება მოიჯარეს (მაგალითად, საიჯარო გადახდის ფასდათმობის სახით, რომელიც 

იჯარის ვადის ბოლოს მისი გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის დიდი ნაწილის ტოლია); 

და 

გ) მოიჯარეს იჯარის გაგრძელება შეუძლია მეორადი პერიოდით, საბაზრო საიჯარო ქირაზე 

მნიშვნელოვნად ნაკლები საიჯარო ქირით. 

65.     63-64-ე პუნქტებში განხილული მაგალითები და ინდიკატორები ყოველთვის არ გამოდგება იჯა-

რის კლასიფიკაციის შესახებ ცალსახა დასკვნის გამოსატანად. თუ სხვა ფაქტორები აშკარად 

მიუთითებს, რომ საიჯარო ხელშეკრულების მეშვეობით არ ხდება საიჯარო აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული პრაქტიკულად ყველა რისკისა და სარგებლის გადაცემა, მაშინ 

ასეთი იჯარა კლასიფიცირდება როგორც საოპერაციო. მაგალითად, ასე შეიძლება მოხდეს იმ 

შემთხვევაში, როდესაც მოიჯარეს იჯარის ვადის ბოლოს აქტივზე საკუთრების უფლება 

გადაეცემა ცვლადი გადახდის სანაცვლოდ, რომელიც ამ მომენტისთვის აქტივის რეალური 

ღირებულების ტოლია, ან, როდესაც საიჯარო ხელშეკრულება ითვალისწინებს ისეთ ცვლად 

გადახდებს, რომელთა გამო მოიჯარეს არ გადაეცემა პრაქტიკულად ყველა რისკი და სარგებელი. 

66. იჯარის კლასიფიცირება ხდება იჯარის წამოწყების თარიღისთვის, ხოლო მისი ხელახლა 

შეფასება - მხოლოდ იჯარის (საიჯარო ხელშეკრულების) მოდიფიკაციის შემთხვევაში. სააღ-

რიცხვო შეფასებების ცვლილებები (მაგალითად, საიჯარო აქტივის ეკონომიკური მომსახურების 

ვადის ან ნარჩენი ღირებულების), ან სხვა გარემოებების შეცვლა (მაგალითად, მოიჯარის მიერ 

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობა) არ იწვევს იჯარის ხელახალი კლასი-

ფიკაციის აუცილებლობას მისი აღრიცხვის მიზნებისათვის. 

       ფინანსური იჯარა 

         აღიარება და შეფასება 

67. იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის მეიჯარემ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

უნდა აღიაროს ფინანსური იჯარით გადაცემული აქტივები და წარმოადგინოს, როგორც 

მოთხოვნები, ნეტო საიჯარო ინვესტიციის ტოლი თანხით. 

          თავდაპირველი შეფასება 

68. მეიჯარემ ნეტო საიჯარო ინვესტიციის შესაფასებლად უნდა გამოიყენოს იჯარაში ნაგულისხმევი 

საპროცენტო განაკვეთი. ქვეიჯარის შემთხვევაში, თუ ქვეიჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო 

განაკვეთის ადვილად განსაზღვრა შეუძლებელია, შუალედურ მეიჯარეს უფლება აქვს, 

ძირითადი იჯარის მიმართ გამოყენებული დისკონტირების განაკვეთი ქვეიჯარის ნეტო საიჯარო 

ინვესტიციის შესაფასებლად გამოიყენოს (რომელიც კორექტირებული იქნება ქვეიჯარასთან 

დაკავშირებული თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯებით). 
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69.      თავდაპირველი  პირდაპირი დანახარჯები, იმ დანახარჯების გარდა, რომლებიც მწარმოებელმა ან 

დილერმა მეიჯარეებმა გასწიეს, ჩაირთვება ნეტო საიჯარო ინვესტიციის საწყის შეფასებაში და 

ამცირებს იჯარის ვადის განმავლობაში აღიარებულ შემოსავლის ოდენობას. იჯარაში 

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი იმგვარად განისაზღვრება, რომ თავდაპირველი 

პირდაპირი დანახარჯები ავტომატურად აისახება ნეტო საიჯარო ინვესტიციაში და საჭირო აღარ 

არის მათი ცალკე დამატება. 

          ნეტო საიჯარო ინვესტიციაში ჩართული საიჯარო გადახდების  

თავდაპირველი შეფასება 

70. იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, საიჯარო გადახდები, რომლებიც გაითვალისწინება ნეტო 

საიჯარო ინვესტიციის შეფასებაში, მოიცავს იჯარის ვადის განმავლობაში საიჯარო აქტივის 

გამოყენების უფლებასთან დაკავშირებულ შემდეგ გადახდებს, რომლებიც მეიჯარეს მიღებული 

არა აქვს იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის: 

ა)   ფიქსირებული გადახდები (მათ შორის, არსებითად ფიქსირებული გადახდები, როგორც 

აღწერილია ბ42 პუნქტში), წამახალისებელი საიჯარო გადახდების გამოკლებით; 

ბ)    ცვლადი საიჯარო გადახდები, რომლებიც დამოკიდებულია ინდექსზე ან განაკვეთზე და 

თავდაპირველად ფასდება იჯარის ვადის დაწყების თარიღის მდგომარეობით ამ ინდექსის 

ან განაკვეთის გამოყენებით; 

გ) ნარჩენი ღირებულების გარანტიები, რომლებიც მეიჯარისთვის გარანტირებულია 

მოიჯარის  მიერ,  მოიჯარესთან დაკავშირებული მხარის მიერ, ან მეიჯარისგან დამოუკი-

დებელი ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ, რომელსაც შეუძლია ამ საგარანტიო 

ვალდებულების ფინანსურად შესრულება; 

დ)  საიჯარო აქტივის შესყიდვის არჩევანის უფლების გამოყენების ფასი, თუ საკმარისად 

სარწმუნოა, რომ მოიჯარე ამ უფლებას გამოიყენებს (რომელიც შეფასებულია ბ37 პუნქტში 

აღწერილი ფაქტორების გათვალისწინებით); და 

ე) იჯარის ვადამდე შეწყვეტისთვის გათვალისწინებული ჯარიმები, თუ იჯარის ვადა ასახავს 

მოიჯარის მიერ იჯარის ვადამდე შეწყვეტის უფლების გამოყენებას. 

         მწარმოებელი ან დილერი მეიჯარეები 

71. იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის მწარმოებელმა ან დილერმა მეიჯარემ თითოეულ 

ფინანსურ იჯარასთან მიმართებით უნდა აღიაროს: 

ა) ამონაგები, რომელიც ტოლია საიჯარო აქტივის რეალური ღირებულების, ან საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით დისკონტირებული, მეიჯარისთვის დარიცხული 

საიჯარო გადახდების დღევანდელი ღირებულების (თუ ეს უკანასკნელი უფრო ნაკლებია);  

 ბ) გაყიდული საქონლის თვითღირებულება, რაც ტოლი იქნება არაგარანტირებული ნარჩენი 
ღირებულების დღევანდელი ღირებულებით შემცირებული, საიჯარო აქტივის თვითღი-

რებულების, ან საბალანსო ღირებულების (თუ განსხვავებულია); და 

გ) მოგება ან ზარალი გაყიდვიდან (რაც იქნება ამონაგებსა და გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულებას შორის სხვაობა), პირდაპირი გაყიდვების შესახებ მეიჯარის პოლიტიკის 

შესაბამისად, რომლის მიმართაც ფასს 15 გამოიყენება. იჯარის ვადის დაწყების 

თარიღისთვის მწარმოებელმა ან დილერმა  მეიჯარემ ყოველთვის უნდა აღიაროს ფინანსურ 

იჯარასთან დაკავშირებული მოგება ან ზარალი გაყიდვიდან, იმის მიუხედავად, მეიჯარე 

გადასცემს თუ არა საიჯარო აქტივს, როგორც აღწერილია ფასს 15-ში.  

72. მწარმოებლები ან დილერები ხშირად მომხმარებლებს სთავაზობენ აქტივის შეძენის ან  იჯარით 

აღების ვარიანტებს შორის არჩევანის გაკეთების უფლებას. აქტივის ფინანსური იჯარით გადაცემა 

მეიჯარის მიერ, რომელიც ამავე დროს მწარმოებელი ან დილერია, წარმოქმნის მოგებას ან 

ზარალს, რომლის სიდიდე ეკვივალენტურია ჩვეულებრივი გასაყიდი ფასებით საიჯარო აქტივის 

პირდაპირი გაყიდვის შედეგად მისაღები მოგების ან ზარალის, შესაბამისი სავაჭრო დათმობების 

ან შესყიდვების მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობების გათვალისწინებით. 
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73.     ზოგჯერ მწარმოებელი ან დილერი მეიჯარეები, მომხმარებელთა მიზიდვის მიზნით, ხელოვნუ-

რად დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს აცხადებენ. ასეთი საპროცენტო განაკვეთის გამოყენება 

იწვევს იმას, რომ  იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის მეიჯარე ამ ოპერაციიდან მისაღები 

მთლიანი შემოსავლის მეტისმეტად დიდ ნაწილს აღიარებს. თუ ხელოვნურად შემცირებული 

საპროცენტო განაკვეთია გამოცხადებული, მწარმოებელმა ან დილერმა მეიჯარემ გაყიდვიდან 

მიღებული მოგების აღიარებული სიდიდე უნდა შეზღუდოს ისეთ ოდენობამდე, რომელსაც 

მიიღებდა საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის გამოყენების დროს. 

74.    მწარმოებელმა ან დილერმა მეიჯარემ ხარჯის სახით უნდა აღიაროს დანახარჯები, რომლებიც 

გასწია ფინანსური იჯარის ხელშეკრულების შესათნახმებლად/დასადებად იჯარის ვადის 

დაწყების თარიღისთვის, რადგან ეს დანახარჯები ძირითადად დაკავშირებულია მწარმოებლის 

ან დილერის მიერ გაყიდვის შედეგად მოგების მიღებასთან. თავდაპირველი პირდაპირი 

დანახარჯების განმარტება არ მოიცავს მწარმოებელი ან დილერი მეიჯარეების მიერ ფინანსური 

იჯარის ხელშეკრულების შესათანხმებლად გაწეულ დანახარჯებს და, მაშასადამე, ამგვარი 

დანახარჯები არც ნეტო საიჯარო ინვესტიციაში არ გაითვალისწინება. 

          შემდგომი შეფასება 

75. მეიჯარემ იჯარის ვადის განმავლობაში ფინანსური შემოსავალი ისეთი სქემის საფუძველზე  

უნდა აღიაროს, რომელიც ასახავს მეიჯარის ნეტო საიჯარო ინვესტიციის უკუგების მუდმივ 

(უცვლელ) პერიოდულ განაკვეთს. 

76.     მეიჯარის მიზანია ფინანსური შემოსავლის განაწილება იჯარის მთელ ვადაზე რაიმე სისტემატუ-

რი და რაციონალური საფუძვლით. მეიჯარემ მოცემულ პერიოდთან დაკავშირებული საიჯარო 

გადახდები უნდა ასახოს მთლიანი საიჯარო ინვესტიციის საპირისპიროდ, რათა შეამციროს 

როგორც ძირი თანხა, ისე გამოუმუშავებელი ფინანსური შემოსავალი. 

77.    მეიჯარემ ნეტო საიჯარო ინვესტიციასთან მიმართებით უნდა გამოიყენოს ფასს 9-ით გათვალი-

სწინებული აღიარების შეწყვეტისა და გაუფასურების მოთხოვნები. მეიჯარემ რეგულარულად 

უნდა გადახედოს არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულების შეფასებას, რომელიც გამოყე-

ნებული იყო მთლიანი საიჯარო ინვესტიციის გამოსათვლელად. თუ შეფასებული არაგარან-

ტირებული ნარჩენი ღირებულება შემცირებულია, მაშინ მეიჯარემ ასევე უნდა გადასინჯოს 

იჯარის ვადაზე შემოსავლის განაწილების სქემაც და დაუყოვნებლივ აღიაროს ადრე დარიცხული 

თანხების შემცირება. 

78. მეიჯარემ, რომელიც ფინანსური იჯარით გადაცემულ აქტივს ანიჭებს გასაყიდად გამიზნული 

აქტივის კლასიფიკაციას (ან აკუთვნებს გამსვლელ ჯგუფს, რომელიც კლასიფიცირებულია, 

როგორც გასაყიდად გამიზნული)  ფასს 5-ის - „გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები 
და შეწყვეტილი ოპერაციები“ - შესაბამისად, ეს აქტივი იმ სტანდარტის შესაბამისად უნდა 

აღრიცხოს.  

          იჯარის  მოდიფიკაცია 

79. მეიჯარემ ფინანსური იჯარის მოდიფიკაცია უნდა აღრიცხოს, როგორც  განცალკევებული იჯარა, 

თუ დაკმაყოფილებულია ორივე შემდეგი პირობა: 

            ა) მოდიფიკაციის შედეგად იზრდება იჯარის გამოყენების სფერო იმის გამო, რომ იჯარას 

ემატება ერთი ან რამდენიმე საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლება; და 

            ბ)   იჯარის ანაზღაურება იზრდება ისეთი ოდენობით, რომელიც თანაზომადია იჯარის გაზ-

რდილი გამოყენების სფეროს შესაფერისი განცალკევებული ხელშეკრულების ფასისა და 

ასევე ამ განცალკევებული ფასის ნებისმიერი შესაბამისი კორექტირების, რომელიც ასახავს 

კონკრეტული ხელშეკრულების გარემოებებს.  

80. ფინანსური იჯარის ისეთი მოდიფიკაციის შემთხვევაში, რომელიც არ აღირიცხება როგორც 

განცალკევებული იჯარა, მეიჯარემ მოდიფიკაცია უნდა აღრიცხოს შემდეგნაირად: 

ა) თუ ეს იჯარა საოპერაციო იჯარად იქნებოდა კლასიფიცირებული,  მოდიფიკაცია ძალაში 

შესული რომ ყოფილიყო იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, მეიჯარემ: 
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(i) მოდიფიკაცია უნდა აღრიცხოს, როგორც ახალი იჯარა, მოდიფიკაციის ძალაში შესვლის 

თარიღიდან; და 

(ii) საიჯარო აქტივის საბალანსო ღირებულება უნდა შეაფასოს ნეტო საიჯარო ინვესტიციის 

ტოლი თანხით უშუალოდ იჯარის მოდიფიკაციის ძალაში შესვლის თარიღის  წინ. 

ბ) სხვა შემთხვევაში მეიჯარემ უნდა გამოიყენოს ფასს 9-ის მოთხოვნები. 

საოპერაციო იჯარა 

აღიარება და შეფასება 

81. მეიჯარემ საოპერაციო იჯარიდან მიღებული საიჯარო გადახდები უნდა აღიაროს, როგორც 

შემოსავალი  წრფივი მეთოდით, ან რომელიმე სხვა სისტემატური საფუძვლით. მეიჯარემ იმ 

შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს სხვა სისტემატური საფუძველი, თუ იგი უფრო ადეკვატურად 

ასახავს საიჯარო აქტივის გამოყენებით მიღებული სარგებლის შემცირების მოდელს/სქემას. 

82. მეიჯარემ ხარჯის სახით უნდა აღიაროს დანახარჯები, მათ შორის ცვეთა, რომელიც გასწია 

საიჯარო შემოსავლის მისაღებად. 

83. მეიჯარემ საიჯარო აქტივის საბალანსო ღირებულებას უნდა დაუმატოს თავდაპირველი პირდა-

პირი დანახარჯები, რომლებიც გასწია საოპერაციო იჯარის ხელშეკრულების შესათანხმებლად 

და ეს დანახარჯები იჯარის ვადის განმავლობაში აღიაროს ხარჯის სახით იმავე საფუძვლით, 

რომელიც გამოიყენა საიჯარო შემოსავალთან მიმართებით.   

84. იმ ცვეთადი  საიჯარო აქტივების ცვეთის პოლიტიკა, რომლებიც საოპერაციო იჯარის საგანია, 

უნდა შეესაბამებოდეს მეიჯარის სტანდარტულ ცვეთის პოლიტიკას, რომელსაც ანალოგიური 

აქტივების მიმართ იყენებს. მეიჯარემ ცვეთა უნდა გამოითვალოს ბასს 16-ისა და ბასს 38-ის 

შესაბამისად.  

85. მეიჯარემ ბასს 36 უნდა გამოიყენოს იმის დასადგენად, გაუფასურებულია თუ არა საიჯარო 

აქტივი, რომელიც საოპერაციო იჯარის საგანია და ასევე გამოვლენილი გაუფასურების ზარალის 

აღრიცხვისთვის. 

86. მწარმოებელი ან დილერი მეიჯარე საოპერაციო იჯარის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არ 

აღიარებს გაყიდვიდან მიღებულ მოგებას, ვინაიდან საოპერაციო იჯარა არ არის გაყიდვის 

ეკვივალენტური ოპერაცია. 

იჯარის მოდიფიკაცია 

87. მეიჯარემ საოპერაციო იჯარის მოდიფიკაცია უნდა აღრიცხოს როგორც ახალი იჯარა  

მოდიფიკაციის ძალაში შესვლის თარიღიდან, ხოლო თავდაპირველ იჯარასთან დაკავშირებული 

წინასწარ განხორციელებული ან დარიცხული საიჯარო გადახდები მიიჩნიოს ახალი იჯარის 

შესაბამისი საიჯარო გადახდების ნაწილად. 

          წარდგენა 

88. მეიჯარემ  საიჯარო აქტივები, რომლებიც საოპერაციო იჯარის საგანია, ფინანსური მდგომა-

რეობის ანგარიშგებაში უნდა წარადგინოს საიჯარო აქტივის ტიპის შესაბამისად. 

          განმარტებითი შენიშვნები 

89.  მეიჯარეებისთვის ინფორმაციის გამჟღავნების მიზანია, ისეთი ინფორმაცია წარმოადგინონ  

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, რომელიც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებასა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში მოცემულ 

ინფორმაციასთან ერთად ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს შეუქმნის საფუძველს 

იმისთვის, რომ შეაფასონ საიჯარო ხელშეკრულებების გავლენა მეიჯარის ფინანსურ 

მდგომარეობაზე, ფინანსურ  შედეგებსა და ფულად ნაკადებზე. 90-97-ე პუნქტებში მოცემულია 

კონკრეტული მითითებები იმის თაობაზე, როგორ მიიღწევა აღნიშნული მიზანი. 
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90.      მეიჯარემ საანგარიშგებო პერიოდისთვის უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი თანხები: 

ა)     ფინანსური იჯარისთვის: 

(i)  მოგება ან ზარალი გაყიდვიდან; 

(ii)      ფინანსური შემოსავალი ნეტო საიჯარო ინვესტიციის მიხედვით; 

(iii) ცვლად საიჯარო გადახდებთან დაკავშირებული შემოსავალი, რომელიც 

გათვალისწინებული არ არის ნეტო საიჯარო ინვესტიციის შეფასებაში. 

ბ) საოპერაციო იჯარისთვის - საიჯარო შემოსავალი, სადაც ცალკე იქნება გამოყოფილი ცვლად 

საიჯარო გადახდებთან დაკავშირებული შემოსავალი, რომელიც დამოკიდებული არ არის 

რაიმე ინდექსზე ან განაკვეთზე. 

91. მეიჯარემ 90-ე პუნქტში მითითებული გასამჟღავნებელი ინფორმაცია ცხრილის ფორმატით უნდა 

წარმოადგინოს, თუ რომელიმე სხვა ფორმატი უფრო მისაღები არ არის.  

92. მეიჯარემ თავისი საიჯარო საქმიანობის შესახებ უნდა გაამჟღავნოს დამატებითი ხარისხობრივი 

და რაოდენობრივი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია 89-ე პუნქტში ჩამოყალიბებული 

მიზნის მისაღწევად. ზემოაღნიშნული დამატებითი ინფორმაცია, სხვასთან ერთად, შეიძლება 

მოიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს ეხმარება შემდეგი 

საკითხების შეფასებაში:  

ა) მეიჯრის საიჯარო საქმიანობის ხასიათი; და 

ბ) როგორ მართავს მეიჯარე ისეთ უფლებებთან დაკავშირებულ რისკს, რომლებსაც ის 

ინარჩუნებს საიჯარო აქტივებთან მიმართებით. კერძოდ, მეიჯარემ უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია ზემოაღნიშნული რისკების მართვის თავისი სტრატეგიის შესახებ,  მათ შორის 

იმ მექანიზმების შესახებ, რომლის მეშვეობითაც მეიჯარე ამცირებს ამ რისკებს. ამგვარი 

მექანიზმები შეიძლება მოიცავდეს, მაგალითად, უკუშესყიდვის შეთანხმებებს, ნარჩენი 

ღირებულების გარანტიებს, ან ცვლად საიჯარო გადახდებს, რომლებიც დაკავშირებულია 

აქტივის გამოყენებასთან დადგენილი ლიმიტის გადაჭარბებით. 

             ფინანსური იჯარა 

93. მეიჯარემ უნდა წარმოადგინოს იმ მნიშვნელოვანი ცვლილებების ხარისხობრივი და 

რაოდენობრივი განმარტებები, რომლებიც დაფიქსირდა ფინანსური იჯარის წმინდა ინვესტიციის 

საბალანსო ღირებულებაში.  

94. მეიჯარემ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია საიჯარო ვალდებულებების მოთხოვნების დაფარვის 

ვადების ანალიზის შესახებ, სადაც ცალ-ცალკე იქნება ნაჩვენები ყოველწლიურად მისაღები 

არადისკონტირებული საიჯარო გადახდები, სულ მცირე თითოეული პირველი ხუთი წლის  

მიხედვით, ხოლო დანარჩენი წლებისთვის - შესაბამისი თანხების ჯამი. მეიჯარემ უნდა 

განახორციელოს არადისკონტირებული საიჯარო გადახდების შეჯერება ნეტო საიჯარო 

ინვესტიციასთან. შემაჯერებელ ცხრილში გამოყოფილი უნდა იყოს საიჯარო გადახდების 

მოთხოვნებთან დაკავშირებული გამოუმუშავებელი ფინანსური შემოსავალი და დისკონტი-

რებული არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულება. 

 საოპერაციო იჯარა 

95.      ძირითადი საშუალებებისთვის, რომლებიც საოპერაციო იჯარის საგანია, მეიჯარემ უნდა იხელ-

მძღვანელოს  ბასს 16-ით გათვალისწინებული მოთხოვნებით, რომლებიც ეხება ინფორმაციის 

გამჟღავნებას. ბასს 16-ის ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნების გამოყენებისას, მეიჯარემ  

ძირითადი საშუალებების თითოეული კლასი უნდა დაყოს ორ ნაწილად: აქტივები, რომლებიც 

საოპერაციო  იჯარის საგანია და აქტივები, რომლებიც არ ექვემდებარება საოპერაციო იჯარას. 

შესაბამისად, მეიჯარემ ბასს 16-ის მოთხოვნების შესაბამისი ინფორმაცია საოპერაციო იჯარას 

დაქვემდებარებული აქტივების შესახებ უნდა გაამჟღავნოს (საიჯარო აქტივის კლასის შესა-

ბამისად) იმ ინფორმაციისგან განცალკევებით, რომელიც ეხება მის განკარგულებაში მყოფ 

საკუთარ აქტივებს, რომლებსაც თვითონ იყენებს.  
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96.    იმ აქტივებთან მიმართებით, რომლებიც საოპერაციო იჯარის საგანია, მეიჯარემ უნდა იხელ-

მძღვანელოს ინფორმაციის გამჟღავნებასთან დაკავშირებული ბასს 36-ის, ბასს 38-ის, ბასს 40-ისა 

და ბასს 41-ის მოთხოვნებით.  

97.   მეიჯარემ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია საიჯარო ვალდებულებების დაფარვის ვადების ანა-

ლიზის შესახებ, სადაც ცალ-ცალკე იქნება ნაჩვენები ყოველწლიურად მისაღები არადისკონ-

ტირებული საიჯარო გადახდები, სულ მცირე თითოეული პირველი ხუთი წლის  მიხედვით, 

ხოლო დანარჩენი წლებისთვის  - შესაბამისი თანხების ჯამი.  

უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციები 

98.     თუ საწარმო (გამყიდველი მოიჯარე) სხვა საწარმოს გადასცემს აქტივს (მყიდველი მეიჯარე) და ამ 

აქტივს მყიდველი მეიჯარისგან იჯარით იღებს, როგორც გამყიდველმა მოიჯარემ, ისე მყიდველმა 

მეიჯარემ უნდა აღრიცხოს აქტივის გადაცემის ხელშეკრულება და იჯარა 99-103-ე პუნქტების 

გამოყენებით.  

         იმის შეფასება, აქტივის გადაცემა წარმოადგენს თუ არა გაყიდვას 

99. იმისათვის რომ განსაზღვროს, აქტივის გადაცემა უნდა აღრიცხოს თუ არა, როგორც აქტივის 

გაყიდვა, საწარმომ უნდა გამოიყენოს ფასს 15-ის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება შესასრულებელი 

ვალდებულების შესრულების მომენტის დადგენას.  

აქტივის გადაცემა არის გაყიდვა 

100.    თუ გამყიდველი მოიჯარის მიერ აქტივის გადაცემა აკმაყოფილებს ფასს 15-ის მოთხოვნებს, რათა 

აქტივის გადაცემა აღირიცხოს, როგორც აქტივის გაყიდვა: 

            ა) გამყიდველმა მოიჯარემ უკუიჯარის შედეგად წარმოქმნილი აქტივის გამოყენების უფლება 

უნდა შეაფასოს ამ აქტივის ადრინდელი საბალანსო ღირებულების იმ ნაწილის ტოლი 

თანხით, რომელიც დაკავშირებულია გამყიდველი მოიჯარის მერ შენარჩუნებულ 

გამოყენების უფლებასთან. შესაბამისად, გამყიდველმა მოიჯარემ  მხოლოდ შემოსულობის 

ან ზარალის ის ნაწილი უნდა აღიაროს, რომელიც დაკავშირებულია მყიდველი მეიჯა-

რისთვის გადაცემულ უფლებებთან; 

 ბ)   მყიდველმა მოიჯარემ აქტივის შესყიდვა უნდა აღიაროს შესაბამისი სტანდარტების გამო-

ყენებით, ხოლო იჯარა წინამდებარე სტანდარტით, მეიჯარისთვის გათვალისწინებული 

სააღრიცხვო მოთხოვნების შესაბამისად. 

101.  თუ აქტივის გაყიდვის სანაცვლო ანაზღაურების რეალური ღირებულება აქტივის რეალური 

ღირებულების ტოლი არ არის, ან საიჯარო გადახდების განხორციელება არ ეფუძნება საბაზრო 

განაკვეთებს, საწარმომ შემდეგი კორექტირებები უნდა განახორციელოს გაყიდვიდან მიღებული 

შემოსულობის რეალური ღირებულებით შესაფასებლად: 

ა) საბაზრო დონესთან შედარებით დაბალი პირობები უნდა აღრიცხოს, როგორც საიჯარო 

გადახდების წინასწარ განხორციელება; და  

ბ)   საბაზრო დონეზე მაღალი პირობები უნდა აღრიცხოს, როგორც მყიდველი მეიჯარის მიერ 

გამყიდველი მოიჯარის დამატებითი დაფინანსება. 

102.  საწარმომ 101-ე პუნქტით მოთხოვნილი პოტენციური კორექტირების სიდიდე უნდა შეაფასოს 

შემდეგი ორი სიდიდიდან ერთ-ერთის საფუძველზე, კერძოდ, რომლის განსაზღვრაც უფრო 

ადვილად იქნება შესაძლებელი: 

ა) სხვაობა გაყიდვის სანაცვლო ანაზღაურების რეალურ ღირებულებასა და აქტივის რეალურ 

ღირებულებას შორის; და 

ბ) სხვაობა  სახელშეკრულებო საიჯარო გადახდების დღევანდელ ღირებულებასა და საბაზრო 

განაკვეთებით განსაზღვრულ საიჯარო გადახდების დღევანდელ ღირებულებას შორის. 
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აქტივის გადაცემა არ არის გაყიდვა 

103. თუ გამყიდველი მოიჯარის მიერ აქტივის გადაცემა არ აკმაყოფილებს ფასს 15-ის მოთხოვნებს, 

რათა აქტივის გადაცემა აღირიცხოს, როგორც აქტივის გაყიდვა: 

ა) გამყიდველმა მოიჯარემ უნდა გააგრძელოს გადაცემული აქტივის აღიარება და 

იმავდროულად უნდა აღიაროს ფინანსური ვალდებულება გადაცემიდან მიღებული 

შემოსულობის ტოლი თანხით. მან ფინანსური ვალდებულება უნდა აღრიცხოს ფასს 9-ის 

გამოყენებით; 

ბ) მყიდველმა მეიჯარემ არ უნდა აღიაროს გადაცემული აქტივი, არამედ უნდა აღიაროს 

ფინანსური აქტივი გადაცემული შემოსულობის ტოლი თანხით. მან ფინანსური აქტივი 

უნდა აღრიცხოს ფასს 9-ის გამოყენებით. 
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დანართი ა  

ტერმინების განმარტება 

წინამდებარე დანართი სტანდარტის განუყოფელი ნაწილია. 

 

იჯარის ვადის დაწყების 

თარიღი 

თარიღი, საიდანაც მეიჯარე მოიჯარისთვის გამოსაყენებლად ხელ-

მისაწვდომს ხდის საიჯარო აქტივს.  

ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა 

პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია, რომ შესაძლებელი 

იქნება აქტივის ეკონომიკურად გამოყენება ერთი ან მეტი მომხმარებლის 

მიერ,  ან პროდუქციის ან ანალოგიური ერთეულების  რაოდენობა, რომელ-

თა მიღება მოსალოდნელია აქტივის გამოყენებიდან ერთი ან მეტი მომხმა-

რებლის მიერ. 

 

მოდიფიკაციის ძალაში 

შესვლის თარიღი 

თარიღი, როდესაც ორივე მხარე თანხმდება იჯარის მოდიფიკაციაზე. 

რეალური ღირებულება მეიჯარის მიერ წინამდებარე სტანდარტის სააღრიცხვო  მოთხოვნების 

გამოყენების მიზნებისთვის - თანხა რომლითაც აქტივი შეიძლება გაიც-

ვალოს, ან ვალდებულება დაიფაროს საქმის მცოდნე, გარიგების მსურველ 

მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით განხორცი-

ელებულ  ოპერაციაში. 

 

ფინანსური იჯარა 
იჯარა, რომელიც გულისხმობს საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავში-

რებული პრაქტიკულად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადა-

ცემას.  

ფიქსირებული 

გადახდები 

მოიჯარის მიერ იჯარის ვადის განმავლობაში საიჯარო აქტივის 

გამოყენების უფლებისთვის მეიჯარისთვის განხორციელებული გადახ-

დები, გარდა  ცვლადი საიჯარო გადახდებისა. 

მთლიანი საიჯარო 

ინვესტიცია 

ა) მეიჯარის მიერ ფინანსური იჯარისთვის  მისაღები საიჯარო გადა-

ხდებისა და 

 ბ) მეიჯარის სასარგებლოდ დაგროვებადი ნებისმიერი არაგარანტირებუ-

ლი ნარჩენი ღირებულების ჯამი. 

 

იჯარის წამოწყების 

თარიღი  

საიჯარო ხელშეკრულების დადებისა და მხარეების მიერ იჯარის ძირი-

თადი პირობების შეთანხმების თარიღს შორის უადრესი თარიღი. 

თავდაპირველი პირდა-

პირი დანახარჯები 

იჯარის მოსაპოვებლად გაწეული დამატებითი დანახარჯები, რომლებიც 

სხვა შემთხვევაში არ გაიწეოდა, გარდა ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებით 

მწარმოებელი ან დილერი მეიჯარის მიერ გაწეული დანახარჯებისა. 

იჯარაში ნაგულისხმევი 

საპროცენტო განაკვეთი 

საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გამოყენებით გამოთვლილი (ა) საიჯარო 

გადახდებისა და (ბ) არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულების 

დღევანდელ ღირებულებათა ჯამი ტოლია (1) საიჯარო აქტივის რეალური 

ღირებულებისა და (2) მეიჯარის თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯების 

ჯამის. 

იჯარა ხელშეკრულება, ან ხელშეკრულების ნაწილი, რომლის თანახმად სხვა 

მხარეს გადაეცემა აქტივის (საიჯარო აქტივის) გამოყენების უფლება 

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ანაზღაურების მიღების სანაცვლოდ.  
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იჯარის 

წამახალისებელი 

გადახდები 

მეიჯარის მიერ მოიჯარისთვის იჯარასთან დაკავშირებით განხორცი-

ელებული გადახდები, ან მეიჯარის მიერ მოიჯარის დანახარჯების  

ანაზღაურება ან საკუთარ თავზე აღება. 

იჯარის მოდიფიკაცია 

 

იჯარის მოქმედების სფეროს, ან საიჯარო ანაზღაურების ცვლილება, 

რომელიც გათვალისწინებული არ იყო იჯარის თავდაპირველ პირობებში 

(მაგალითად, ერთი ან რამდენიმე საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლების 

დამატება ან შეწყვეტა, ან სახელშეკრულებო იჯარის ვადის  გახანგრძლივება 

ან შემცირება). 

საიჯარო გადახდები მოიჯარის მიერ მეიჯარისთვის განხორციელებული გადახდები, რომლებიც 

დაკავშირებულია იჯარის ვადის განმავლობაში საიჯარო აქტივის 

გამოყენების უფლებასთან და მოიცავს: 

ა)  ფიქსირებულ გადახდებს (მათ შორის არსებითად ფიქსირებულ 

გადახდებს), იჯარის წამახალისებელი გადახდების გამოკლებით; 

ბ) ცვლად საიჯარო გადახდებს, რომლებიც დამოკიდებულია რაიმე 

ინდექსზე ან განაკვეთზე; 

გ) შესყიდვის არჩევანის უფლების  გამოყენების ფასს,  თუ საკმარისად 

სარწმუნოა, რომ მოიჯარე ამ უფლებას გამოიყენებს; და 

დ) იჯარის ვადამდე შეწყვეტისთვის განხორციელებულ ჯარიმების 

გადახდებს, თუ იჯარის ვადაში გათვალისწინებულია, რომ მოიჯარე 

გამოიყენებს იჯარის ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლებას. 

მოიჯარისთვის  საიჯარო გადახდები ასევე მოიცავს თანხებს, რომლებიც 

მოსალოდნელია, რომ გადასახდელი ექნება მოიჯარეს ნარჩენი ღირებუ-

ლების გარანტიების შესაბამისად. საიჯარო გადახდები არ მოიცავს 

ხელშეკრულების არასაიჯარო კომპონენტებზე მიკუთვნებულ გადახდებს, 

იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც მოიჯარე გადაწყვეტს არასაიჯარო კომპო-

ნენტების გაერთიანებას საიჯარო კომპონენტთან და მათ აღრიცხავს, 

როგორც ერთ საიჯარო კომპონენტს. 

მეიჯარისთვის საიჯარო გადახდები ასევე მოიცავს ნებისმიერი ნარჩენი 

ღირებულების გარანტიებს, რომელიც მეიჯარისთვის გარანტირებულია 

მოიჯარის მიერ, მოიჯარესთან დაკავშირებული მხარის მიერ, ან მეი-

ჯარესთან არადაკავშირებული მესამე მხარის მიერ, რომელსაც ფინანსურად 

შეუძლია საგარანტიო ვალდებულების შესრულება. საიჯარო გადახდები არ 

მოიცავს ხელშეკრულების არასაიჯარო კომპონენტებზე მიკუთვნებულ 

გადახდებს. 

იჯარის ვადა 
იჯარის არაგაუქმებადი პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოიჯარეს აქვს 

საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლება, შემდეგ პერიოდებთან ერთად: 

ა)   პერიოდები, რომლებსაც მოიცავს  იჯარის გაგრძელების არჩევანის 

უფლება, თუ საკმარისად სარწმუნოა, რომ მოიჯარე ამ უფლებას 

გამოიყენებს; და 

ბ)    პერიოდები, რომლებსაც მოიცავს  იჯარის ვადამდე შეწყვეტის არჩე-

ვანის უფლება, თუ საკმარისად სარწმუნოა, რომ მოიჯარე ამ უფლებას 

არ გამოიყენებს.   

მოიჯარე საწარმო, რომელიც მოიპოვებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საი-

ჯარო აქტივის გამოყენების უფლებას, ანაზღაურების გადახდის სანაცვ-

ლოდ. 

მოიჯარის ზღვრული 

სასესხო განაკვეთი 

საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გადახდაც მსგავს ეკონომიკურ გარემოში 

მოუწევდა მოიჯარეს აქტივის გამოყენების უფლების ღირებულების მსგავსი  

ღირებულების აქტივის მოსაპოვებლად საჭირო სესხით სარგებლობისთვის, 

რომელსაც მსგავსი ვადა და უზრუნველყოფა ექნებოდა.  
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მეიჯარე საწარმო, რომელიც გადასცემს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საი-

ჯარო აქტივის გამოყენების უფლებას, ანაზღაურების მიღების სანაცვლოდ. 

ნეტო  საიჯარო  

ინვესტიცია 

მთლიანი საიჯარო ინვესტიცია, რომელიც დისკონტირებულია იჯარაში ნა-

გულისხმევი  საპროცენტო განაკვეთით. 

საოპერაციო 

იჯარა 

ისეთი ტიპის იჯარა, რომლის მეშვეობით არ ხდება საიჯარო აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული პრაქტიკულად ყველა რისკისა და 

სარგებლის გადაცემა. 

არჩევითი საიჯარო 

გადახდები 

 

მოიჯარის მიერ მეიჯარისთვის განხორციელებული გადახდები საიჯარო 

აქტივის იმ პერიოდებში გამოყენების უფლებისთვის, რომლებზეც ვრცელ-

დება იჯარის გაგრძელების ან ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლება და 

რომლებიც გათვალისწინებული არ არის იჯარის ვადაში. 

გამოყენების 

პერიოდი 

მთლიანი დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც აქტივი გამოიყენება 

მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესასრულებლად (მათ 

შორის, პერიოდები, რომლებიც თანამიმდევრული არ არის). 

ნარჩენი ღირებულების 

გარანტია 

გარანტია,  რომელსაც მეიჯარეს აძლევს მეიჯარესთან არადაკავშირებული 

მხარე იმის შესახებ, რომ იჯარის დასრულებისას საიჯარო აქტივის 

ღირებულება (ან ღირებულების ნაწილი) იქნება სულ მცირე მითითებული 

სიდიდის მაინც. 

აქტივის გამოყენების 

უფლება 

აქტივი,  რომელიც წარმოადგენს მოიჯარის უფლებას,  საიჯარო აქტივი 

გამოიყენოს იჯარის ვადის განმავლობაში. 

მოკლევადიანი იჯარა იჯარა, რომლის ვადა იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის შეადგენს 

არაუმეტეს 12 თვეს. იჯარა, რომელიც შეიცავს საიჯარო აქტივის შესყიდვის 

არჩევანის უფლებას, არ არის მოკლევადიანი იჯარა. 

ქვეიჯარა 

 

 

ოპერაცია, რომლის ფარგლებშიც საიჯარო აქტივი  მოიჯარის მიერ 

(„შუალედური მეიჯარე“) ხელახლა გაიცემა იჯარით მესამე მხარეზე და 

ძირითად მეიჯარესა და მოიჯარეს შორის იჯარა („ძირითადი იჯარა“)  ისევ 

ძალაში რჩება. 

საიჯარო აქტივი აქტივი, რომელიც იჯარის  საგანია და რომლის გამოყენების უფლება 

მეიჯარემ გადასცა მოიჯარეს. 

გამოუმუშავებელი  

ფინანსური შემოსავალი 

სხვაობა: 

ა)  მთლიან საიჯარო ინვესტიციასა; და 

ბ)  ნეტო საიჯარო ინვესტიციას შორის.   

არაგარანტირებული 

ნარჩენი ღირებულება 

საიჯარო აქტივის  ნარჩენი ღირებულების ნაწილი, რომლის რეალიზებას 

მეიჯარე არ უზრუნველყოფს, ან გარანტირებულია მხოლოდ მეიჯარესთან 

დაკავშირებული მხარის მიერ. 

 

ცვლადი საიჯარო 

გადახდები 

იჯარის ვადის განმავლობაში საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლებისთვის 

მოიჯარის მიერ მეიჯარისთვის განხორციელებული გადახდების ნაწილი, 

რომლებიც იცვლება იჯარის ვადის დაწყების თარიღის შემდეგ მომხდარი 

ფაქტებისა და გარემოებების ცვლილების შედეგად, გარდა დროის 

გასვლისა. 
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ტერმინები, რომლებიც სხვა სტანდარტებშია განმარტებული და წინამდებარე 

სტანდარტშიც იმავე მნიშვნელობით გამოიყენება 

ხელშეკრულება შეთანხმება ორ ან რამდენიმე მხარეს შორის, რომელიც წარმოქმნის 

იურიდიული ძალის მქონე უფლებებსა და ვალდებულებებს.  

სასარგებლო 

მომსახურების ვადა 

პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია, რომ აქტივი გამოსა-

ყენებლად ხელმისაწვდომი იქნება საწარმოსთვის, ან  პროდუქციის ან მსგავ-

სი ერთეულების რაოდენობა, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის აქტივის 

გამოყენების შედეგად. 
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დანართი ბ 

მითითებები გამოყენებაზე 

წინამდებარე დანართი ამ სტანდარტის განუყოფელი ნაწილია. მასში ნაჩვენებია, როგორ გამოიყენება  
1-103-ე პუნქტები და ისეთივე ძალა აქვს, როგორიც ამ სტანდარტის დანარჩენ ნაწილებს. 

გამოყენება ხელშეკრულებების პორტფელთან მიმართებით 

ბ1. წინამდებარე სტანდარტი აღრიცხვის წესებს ადგენს ინდივიდუალური საიჯარო ხელშეკრუ-

ლებისთვის. თუმცა, გამარტივებული მიდგომის სახით  საწარმოს ამ სტანდარტის გამოყენების 

უფლება აქვს მსგავსი მახასიათებლების მქონე საიჯარო ხელშეკრულებების პორტფელის 

მიმართ, თუ საწარმო გონივრულად ვარაუდობს, რომ ხელშეკრულებების პორტფელთან 

მიმართებით ამ სტანდარტის გამოყენების გავლენა ფინანსურ ანგარიშგებაზე არსებითად 

განსხვავებული არ იქნება  პორტფელის შემადგენელი ცალკეული ხელშეკრულების მიმართ 

მისი გამოყენების შედეგისგან. ხელშეკრულებების პორტფელის მიხედვით აღრიცხვის 

შემთხვევაში, საწარმომ ისეთი შეფასებები და დაშვებები უნდა გამოიყენოს, რომლებიც ასახავს 

პორტფელის სიდიდესა და შემადგენლობას. 

ხელშეკრულებების გაერთიანება 

ბ2.        ამ სტანდარტის გამოყენებისას საწარმომ უნდა გააერთიანოს ერთსა და იმავე კონტრაჰენტთან (ან 

ერთი და იმავე კონტრაჰენტის დაკავშირებულ მხარეებთან) ერთდროულად, ან თითქმის ერთსა 

და იმავე დროს გაფორმებული ორი ან რამდენიმე ხელშეკრულება და ეს ხელშეკრულებები 

აღრიცხოს, როგორც ერთი ხელშეკრულება, თუ დაკმაყოფილებულია ქვემოთ ჩამოთვლილი 

კრიტერიუმებიდან ერთი ან რამდენიმე: 

ა) ხელშეკრულებებზე მოლაპარაკება წარმოებს, როგორც ერთი კომერციული მიზნის პაკე-

ტზე, რომლის გაგება შეუძლებელია, თუ ხელშეკრულებები ერთად არ იქნება განხილული;    

ბ) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი ანაზღაურების ოდენობა დამოკი-

დებულია სხვა ხელშეკრულების ფასზე, ან შესრულებაზე (შედეგებზე); ან   

               გ) ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული საიჯარო აქტივების გამოყენების უფლებები (ან 

თითოეული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, საიჯარო აქტივების გამოყენების 

ზოგიერთი უფლება) ერთი საიჯარო ხელშეკრულების ნაწილია, როგორც ეს აღწერილია 

ბ32 პუნქტში. 

                 

                აღიარებისგან განთავისუფლება: იჯარა, რომლის საიჯარო აქტივს დაბალი 

ღირებულება აქვს (5-8-ე პუნქტები) 

 ბ3.     ბ7 პუნქტში აღწერილი შემთხვევის გარდა, მოცემული სტანდარტი მოიჯარეს მე-6 პუნქტის 

გამოყენების უფლებას აძლევს ისეთ იჯარასთან მიმართებით, რომლის საიჯარო აქტივს 

დაბალი ღირებულება აქვს. მოიჯარემ საიჯარო აქტივის ღირებულება უნდა შეაფასოს აქტივის 

იმ ღირებულების საფუძველზე, რომელიც ახალს ექნებოდა, იჯარით გაცემის მომენტში აქტივის 

ასაკის მიუხედავად.  

ბ4.        იმის შეფასება, საიჯარო აქტივს დაბალი ღირებულება აქვს თუ არა, მოიჯარემ უნდა განახო-

რციელოს აბსოლუტურ საფუძველზე. დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების იჯარა 

აკმაყოფილებს მე-6 პუნქტში აღწერილი მიდგომის შესაბამისად აღრიცხვის კრიტერიუმს, იმის 

მიუხედავად, მოცემული იჯარა არსებითია თუ არა მოიჯარისთვის. ზემოაღნიშნულ 

შეფასებაზე გავლენას არ ახდენს მოიჯარის სიდიდე, ხასიათი ან გარემოებები. შესაბამისად, 

მოსალოდნელია, რომ სხვადასხვა მოიჯარის მიერ გამოტანილი დასკვნები იმის თაობაზე, ესა 

თუ ის კონკრეტული საიჯარო აქტივი დაბალი ღირებულების მქონეა თუ არა, ერთნაირი იქნება. 
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ბ5.        საიჯარო აქტივს დაბალი ღირებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს, თუ: 

              ა)    მოიჯარეს საიჯარო აქტივის გამოყენებიდან სარგებლის მიღება შეუძლია განცალკევებით, ან 

მოიჯარისთვის ადვილად ხელმისაწვდომ სხვა რესურსებთან ერთად გამოყენების შედეგად; 

და 

             ბ)  საიჯარო აქტივი ძალიან დამოკიდებული ან ურთიერთდაკავშირებული არ არის სხვა 

აქტივებთან. 

ბ6.   საიჯარო აქტივის იჯარა არ აკმაყოფილებს დაბალი ღირებულების მქონე აქტივის იჯარად 

კლასიფიცირების კრიტერიუმებს, თუ მოცემული აქტივი ისეთი ბუნებისაა, რომ ახალს, როგორც 

წესი, არა აქვს დაბალი ღირებულება. მაგალითად, ავტომანქანების იჯარა არ აკმაყოფილებს 

დაბალი ღირებულების მქონე აქტივის იჯარად კლასიფიცირების კრიტერიუმებს, რადგან ახალ 

ავტომანქანას, როგორც წესი, არ ექნება დაბალი ღირებულება. 

ბ7.       თუ მოიჯარე აქტივს ქვეიჯარით გასცემს, ან აქტივის ქვეიჯარით გაცემას ვარაუდობს,  ძირითადი 

იჯარა არ აკმაყოფილებს დაბალი ღირებულების მქონე აქტივის იჯარად კლასიფიცირების 

კრიტერიუმებს. 

ბ8.    დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების მაგალითებია პლანშეტი და პერსონალური კომპიუ-

ტერები, საოფისე ავეჯის მცირე ელემენტები  და ტელეფონები. 

  იჯარის  იდენტიფიკაცია (მე-9-11 პუნქტები) 

ბ9.     იმის დასადგენად, ესა თუ ის ხელშეკრულება გადასცემს თუ არა იდენტიფიცირებული აქტივის 

გამოყენების კონტროლის უფლებას (იხ. ბ13-ბ20 პუნქტები)  გარკვეული პერიოდის განმავლო-

ბაში, საწარმომ უნდა შეაფასოს, გამოყენების პერიოდის განმავლობაში მომხმარებელს გააჩნია თუ 

არა ორივე შემდეგი უფლება: 

           ა)  ხელშეკრულებაში იდენტიფიცირებული აქტივიდან პრაქტიკულად მთელი სარგებლის 

მიღების უფლება (როგორც ეს აღწერილია ბ21-ბ23 პუნქტებში); და 

            ბ)  იდენტიფიცირებული აქტივის  გამოყენების წესის განსაზღვრის უფლება (როგორც ეს 

აღწერილია ბ24-ბ30 პუნქტებში). 

ბ10.   თუ საწარმოს  იდენტიფიცირებული აქტივის გამოყენების კონტროლის უფლება აქვს მხოლოდ 

ხელშეკრულების ვადის გარკვეული ნაწილის განმავლობაში, ეს ხელშეკრულება იჯარას 

გულისხმობს/შეიცავს მხოლოდ დროის ამ მონაკვეთის განმავლობაში. 

ბ11.     საქონლის ან მომსახურების მიღების ხელშეკრულება შეიძლება დადოს ერთობლივმა საქმიანო-

ბამ, ან გაფორმდეს ერთობლივი საქმიანობის სახელით, ფასს 11-ში - „ერთობლივი საქმიანობა“- 

მოცემული განმარტების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულებისთვის მომხმა-

რებელი იქნება ერთობლივი საქმიანობა. მაშასადამე, იმის დასადგენად, მოცემული ხელშე-

კრულება შეიცავს თუ არა იჯარას, საწარმომ უნდა შეაფასოს, ერთობლივ საქმიანობას გააჩნია თუ 

არა იდენტიფიცირებული აქტივის გამოყენების კონტროლის უფლება გამოყენების პერიოდის 

განმავლობაში. 

ბ12.  საწარმომ ხელშეკრულებაში იჯარის არსებობა უნდა შეაფასოს ხელშეკრულების თითოეული 

განცალკევებული, პოტენციური საიჯარო კომპონენტისთვის. განცალკევებული საიჯარო 

კომპონენტების შესახებ მითითებებისთვის იხილეთ ბ32 პუნქტი. 

          იდენტიფიცირებული აქტივი 

ბ13.   როგორც წესი, აქტივი პირდაპირ არის განსაზღვრული ხელშეკრულებაში. თუმცა, ასევე შესაძ-

ლებელია, რომ აქტივის იდენტიფიცირება არაპირდაპირი გზით მოხდეს იმ მომენტში, როდესაც 

აქტივი გამოყენებისთვის ხელმისაწვდომი ხდება მომხმარებლისთვის. 
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აქტივის შეცვლის არსებითი უფლებები  

ბ14. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც აქტივი იდენტიფიცირებულია, მომხმარებელს არა აქვს იდენტი-

ფიცირებული აქტივის გამოყენების უფლება, თუ მომწოდებელს აქვს ამ აქტივის შეც-

ვლის/ჩანაცვლების არსებითი უფლება მისი გამოყენების პერიოდის განმავლობაში. აქტივის 

შეცვლაზე მომწოდებლის უფლება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია არსებითი, თუ ორივე შემდეგი 

პირობა არსებობს: 

ა) მომწოდებელს გააჩნია საიჯარო აქტივის ალტერნატიული აქტივებით შეცვლის 

პრაქტიკული შესაძლებლობა გამოყენების პერიოდის განმავლობაში (მაგალითად, 

მომხმარებელი მომწოდებელს აქტივის შეცვლაში ხელს ვერ შეუშლის და ალტერ-

ნატიული აქტივები მომწოდებლისთვის ადვილად ხელმისაწვდომია, ან მომწოდებელს 

მათი მიწოდება შეუძლია გონივრული პერიოდის განმავლობაში); და  

ბ)    მომწოდებელი ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს აქტივის შეცვლაზე თავისი უფლების 

გამოყენების შემთხვევაში (ე.ი. მოსალოდნელია, რომ აქტივის შეცვლასთან დაკავშირე-

ბული ეკონომიკური სარგებელი აღემატება აქტივის შეცვლასთან დაკავშირებულ 

დანახარჯებს). 

ბ15. თუ მომწოდებელს აქტივის შეცვლის უფლება ან ვალდებულება აქვს მხოლოდ რომელიმე 

კონკრეტული თარიღისთვის ან მის შემდგომ, ან რაიმე დადგენილი  მოვლენის მოხდენისას, ან 

მის შემდგომ, აქტივის შეცვლაზე მომწოდებლის უფლება არსებითი არ არის, რადგან 

მომწოდებელს არ გააჩნია საიჯარო აქტივის ალტერნატიული აქტივებით შეცვლის 

პრაქტიკული შესაძლებლობა გამოყენების პერიოდის განმავლობაში. 

ბ16.        საწარმოს მიერ ჩატარებული ანალიზი იმის თაობაზე, არსებითია თუ არა მომწოდებლის უფლე-

ბა აქტივის შეცვლაზე, უნდა ეყრდნობოდეს ხელშეკრულების დაწყების მომენტისთვის 

არსებულ ფაქტებსა და გარემოებებს და არ უნდა ითვალისწინებდეს სამომავლო მოვლენებს, 

რომელთა ხდომილობის ალბათობა ხელშეკრულების გაფორმების  მომენტში მაღალი არ არის. 

ქვემოთ  მოყვანილია ისეთი მომავალი მოვლენების მაგალითები, რომელთა ხდომილობის 

ალბათობა ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში მაღალი არ არის და, მაშასადამე, არ უნდა 

იყოს გათვალისწინებული ზემოაღნიშნულ ანალიზში: 

            ა)   მომავალი (პოტენციური) მომხმარებლის თანხმობა იმის თაობაზე, რომ აქტივის გამო-

ყენებისთვის გადაიხდის საბაზრო განაკვეთზე მაღალ განაკვეთს; 

            ბ)     ახალი ტექნოლოგიის დანერგვა, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში მნიშ-

ვნელოვანწილად დაუმუშავებელია; 

            გ)   არსებითად განსხვავებულია მომხმარებლის მიერ აქტივის გამოყენების წესი ან აქტივის 

გამოყენების შედეგი და აქტივის გამოყენების წესი, ან აქტივის გამოყენების შედეგი, 

რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში მაღალი ალბათობით იყო მოსალო-

დნელი; და 

            დ)    არსებითად განსხვავდება აქტივის საბაზრო ფასი გამოყენების პერიოდის განმავლობაში და 

აქტივის საბაზრო ფასი, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში მაღალი 

ალბათობით იყო მოსალოდნელი. 

ბ17.    თუ აქტივი  მომხმარებლის ტერიტორიაზეა განთავსებული, ან სადმე სხვაგან, აქტივის შეც-

ვლასთან დაკავშირებული დანახარჯები, როგორც წესი, უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე იმ 

შემთხვევაში, თუ განთავსებული იქნებოდა მომწოდებლის ტერიტორიაზე. მაშასადამე, ამ 

შემთხვევაში უფრო დიდი ალბათობით არის მოსალოდნელი, რომ დანახარჯები გადააჭარბებს 

აქტივის შეცვლასთან დაკავშირებულ სარგებელს.  

ბ18.        აქტივის რემონტისა და ტექმომსახურების მიზნით მომწოდებლის უფლების ან ვალდებულების 

არსებობა აქტივის შეცვლაზე, ხელს არ უშლის იმას, რომ მომხმარებელს გააჩნდეს იდენტი-

ფიცირებული აქტივის გამოყენების უფლება. 

ბ19. თუ მომხმარებელს ადვილად არ შეუძლია იმის დადგენა, მომწოდებელს აქვს თუ არა აქტივის 

შეცვლის არსებითი უფლება, მომხმარებელმა უნდა იგულისხმოს, რომ აქტივის შეცვლის 

უფლება არსებითი არ არის. 
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აქტივების ნაწილები 

ბ20. აქტივის მწარმოებლური ნაწილი მიიჩნევა იდენტიფიცირებულ ნაწილად, თუ ის ფიზიკური 

თვალსაზრისით, განცალკევებულია (მაგალითად, შენობის სართული). აქტივის მწარმოე-

ბლური ან სხვა ნაწილი, რომელიც, ფიზიკური თვალსაზრისით, განცალკევებული არ არის 

(მაგალითად, ოპტიკურბოჭკოვანი კაბელის მწარმოებლური ნაწილი) არ არის იდენტიფი-

ცირებული აქტივი, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც იგი პრაქტიკულად აქტივის  მთელ 

სიმძლავრეს წარმოადგენს და, მაშასადამე, მომხმარებელს ამ აქტივის გამოყენებიდან 

პრაქტიკულად მთელი ეკონომიკური სარგებლის მიღების უფლებას აძლევს. 

გამოყენებიდან  ეკონომიკური სარგებლის მიღების უფლება 

ბ21. იმისთვის, რომ გააკონტროლოს იდენტიფიცირებული აქტივის გამოყენება, მომხმარებელს 

უნდა ჰქონდეს აქტივის გამოყენებიდან პრაქტიკულად მთელი ეკონომიკური სარგებლის 

მიღების უფლება გამოყენების პერიოდის განმავლობაში (მაგალითად, მთელი ამ პერიოდის 

განმავლობაში აქტივის ექსკლუზიური გამოყენების სახით). მომხმარებელს აქტივის გამოყე-

ნებიდან ეკონომიკური სარგებლის მიღება შეუძლია სხვადასხვა გზით, პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ, მაგალითად აქტივის გამოყენებით, ფლობით ან ქვეიჯარით გაცემით. აქტივის 

გამოყენებიდან მიღებული ეკონომიკური სარგებელი მოიცავს მისი მეშვეობით შექმნილ 

ძირითად და თანმდევ პროდუქციას (მათ შორის, ამ პროდუქციიდან მიღებულ ფულად 

ნაკადებს), ასევე სხვა სახის ეკონომიკურ სარგებელს, რომლის რეალიზება შესაძლებელია სხვა 

მხარესთან კომერციული ოპერაციების განხორციელების შედეგად. 

ბ22.    როდესაც აფასებს აქტივის გამოყენებიდან პრაქტიკულად მთელი ეკონომიკური სარგებლის 

მიღების უფლების არსებობას, საწარმომ ეკონომიკური სარგებლის ის სახეები უნდა განი-

ხილოს, რომლებიც აქტივის გამოყენებით მიიღება აქტივის გამოყენებაზე მომხმარებლის 

უფლებებისთვის დადგენილ გარკვეულ საზღვრებში (იხ. ბ30 პუნქტი). მაგალითად: 

                ა)      თუ ხელშეკრულება  გამოყენების პერიოდის განმავლობაში ავტომობილის გამოყენებას  

ზღუდავს მხოლოდ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს ის 

ეკონომიკური სარგებელი, რომელიც მიიღება  მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე ავტომობილის 

გამოყენების შედეგად; 

                 ბ)      თუ ხელშეკრულებაში კონკრეტულად მითითებულია, რომ მომხმარებელს ავტომობილის 

გამოყენება შეუძლია მხოლოდ გარკვეული მანძილის გავლამდე, გამოყენების პერიოდის 

განმავლობაში, საწარმომ ის ეკონომიკური  სარგებელი უნდა გაითვალისწინოს, რომელიც 

ავტომობილის გამოყენებიდან მიიღება მხოლოდ ნებადართული რაოდენობის გარბენის 

ფარგლებში. 

ბ23. თუ ხელშეკრულების პირობები მომხმარებელს ავალდებულებს, რომ მომწოდებელს ან სხვა 

მხარეს ანაზღაურების სახით გადაუხადოს აქტივის გამოყენებიდან მიღებული ფულადი 

ნაკადების გარკვეული ნაწილი, ანაზღაურების სახით გადახდილი ამგვარი ფულადი ნაკადები 

საწარმომ უნდა მიიჩნიოს იმ ეკონომიკური სარგებლის ნაწილად, რომელსაც მომხმარებელი 

იღებს აქტივის გამოყენებიდან. მაგალითად, თუ მომხმარებელმა მომწოდებელს ანაზღაურების 

სახით უნდა გადაუხადოს სავაჭრო ფართობის გამოყენების შედეგად განხორციელებული 

გაყიდვების გარკვეული პროცენტი, საცალო ვაჭრობის ფართობის გამოყენებისთვის,  ამგვარი 

მოთხოვნა ხელს არ უშლის იმას, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს სავაჭრო ფართობის გამოყე-

ნებიდან მიღებული პრაქტიკულად მთელი ეკონომიკური სარგებლის მიღების უფლება. ეს 

იმით არის განპირობებული, რომ ამ გაყიდვებიდან წარმოქმნილი ფულადი ნაკადები მიიჩნევა 

მომხმარებლის მიერ სავაჭრო ფართობის გამოყენებიდან მიღებულ ეკონომიკურ სარგებლად,  

საიდანაც ნაწილს შემდეგ მომწოდებელს უხდის, როგორც სავაჭრო ფართობის გამოყენების 

უფლების ანაზღაურებას. 

აქტივის  გამოყენების წესის განსაზღვრის უფლება 

ბ24. მომხმარებელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გააჩნია იდენტიფიცირებული აქტივის გამოყენების 

წესის განსაზღვრის უფლება მისი გამოყენების პერიოდის განმავლობაში, თუ: 
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                  ა)     მომხმარებელს  უფლება აქვს განსაზღვროს, როგორ და რა მიზნით გამოიყენება აქტივი 

გამოყენების პერიოდის განმავლობაში (როგორც ეს აღწერილია ბ25-ბ30 პუნქტებში); ან 

                 ბ)      წინასწარ არის დადგენილი შესაბამისი გადაწყვეტილებები იმის თაობაზე, როგორ და რა 

მიზნით გამოიყენება აქტივი და: 

(i) მომხმარებელს აქვს აქტივის ექსპლუატაციის უფლება (ან იმის უფლება, სხვა 

მხარეებს მისცეს ინსტრუქციები აქტივის ექსპლუატაციის წესის შესახებ) გამოყე-

ნების პერიოდის განმავლობაში, ხოლო მომწოდებელს არა აქვს მომხმარებლის მიერ 

განსაზღვრული აქტივის ექსპლუატაციის  ინსტრუქციების შეცვლის უფლება; ან 

(ii) მომხმარებელმა იმგვარად დააპროექტა აქტივი (ან აქტივის გარკვეული ასპექტები), 

რაც თავად განსაზღვრავს, როგორ და რა მიზნით იქნება გამოყენებული აქტივი 

გამოყენების პერიოდის განმავლობაში. 

           როგორ და რა მიზნით გამოიყენება აქტივი 

ბ25. მომხმარებელს იმ შემთხვევაში აქვს იმის განსაზღვრის უფლება, როგორ და რა მიზნით 

გამოიყენება აქტივი, თუ, აქტივის გამოყენების უფლებების ფარგლებში, რაც ხელშეკრულებით 

არის განსაზღვრული, მას შეუძლია იმის შეცვლა, როგორ და რა მიზნით იქნება გამოყენებული 

აქტივი გამოყენების პერიოდის განმავლობაში. ამგვარი შეფასების პროცესში საწარმო 

ითვალისწინებს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების უფლებებს, რომლებიც ყველაზე მეტად 

რელევანტურია იმის შესაცვლელად, როგორ და რა მიზნით იქნება გამოყენებული აქტივი 

გამოყენების პერიოდის განმავლობაში. გადაწყვეტილებების მიღების უფლებები რელევანტურია, 

როდესაც ისინი გავლენას ახდენს აქტივის გამოყენებიდან მისაღებ ეკონომიკურ სარგებელზე. 

სხვადასხვა ხელშეკრულებისთვის, სავარაუდოდ, განსხვავებული იქნება ყველაზე მეტად 

რელევანტური გადაწყვეტილებების მიღების უფლებები, აქტივის ხასიათიდან და ხელშეკ-

რულების პირობებიდან გამომდინარე. 

ბ26. ქვემოთ განხილულია ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების უფლების მაგალითები, რომლებიც 

გარემოებებისდა მიხედვით, ითვალისწინებს იმის შეცვლის უფლებას, როგორ და რა მიზნით 

გამოიყენება აქტივი, აქტივის გამოყენებასთან დაკავშირებული მომხმარებლის უფლებებისთვის 

დადგენილ ფარგლებში: 

ა) აქტივის მეშვეობით წარმოებული პროდუქციის სახეობის შეცვლის უფლებები (მაგალითად, 

გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, სატვირთო კონტეინერი საქონლის ტრანსპორტირებისთვის  

იქნება გამოყენებული თუ შესანახად, ან  გადაწყვეტილება პროდუქციის ასორტიმენტის 

შესახებ, რომელიც იყიდება სავაჭრო ობიექტებში); 

ბ) პროდუქციის წარმოების დროის შეცვლის უფლებები (მაგალითად, როდის იქნება 

გამოყენებული ესა თუ ის  მანქანა-დანადგარი, ან ძალოვანი  მოწყობილობა); 

გ) პროდუქციის წარმოების ადგილის შეცვლის უფლებები (მაგალითად, გადაწყვეტილება 

სატვირთო ავტომობილის ან გემის დანიშნულების ადგილის (პუნქტის) შესახებ, ან 

გადაწყვეტილება ამა თუ იმ მოწყობილობის გამოყენების ადგილის შესახებ; და  

დ) გადაწყვეტილების შეცვლის უფლებები იმის თაობაზე, გამოუშვებენ თუ არა პროდუქციას 

და რა რაოდენობის პროდუქციას გამოუშვებენ (მაგალითად, გადაწყვეტილება იმის შესახებ, 

ელექტროენერგიას ელექტროსადგურების მეშვეობით აწარმოებენ თუ არა და რამდენი 

ელექტროენერგია უნდა აწარმოონ ელექტროსადგურებში). 

ბ27. უფლებები, რომლებიც შეზღუდულია მხოლოდ აქტივის ექსპლუატაციით ან ტექნიკური 

მომსახურებით ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების უფლების მაგალითებია, რომელიც არ 

ითვალისწინებს იმის შეცვლას, როგორ და რა მიზნით გამოიყენება აქტივი. ამგვარი უფლებები 

შეიძლება ჰქონდეს მომხმარებელს ან მომწოდებელს. მართალია, აქტივის ექსპლუატაციის ან 

ტექნიკური მომსახურების უფლებას ხშირად არსებითი მნიშვნელობა აქვს აქტივის ეფექტიანი 

გამოყენებისთვის, მაგრამ ეს არ არის იმის განსაზღვრის უფლება, როგორ და რა მიზნით იქნება 

გამოყენებული აქტივი და ხშირად დამოკიდებულია გადაწყვეტილებებზე იმის თაობაზე, როგორ 

და რა მიზნით გამოიყენება აქტივი. თუმცა,  აქტივის ექსპლუატაციის უფლებამ შეიძლება 

მომხმარებელს მიანიჭოს აქტივის გამოყენების წესის განსაზღვრის უფლება, თუ  წინასწარ არის  
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განსაზღვრული რელევანტური გადაწყვეტილებები იმის შესახებ, როგორ და რა მიზნით იქნება 

გამოყენებული აქტივი (იხ.ბ24ბ)(i) პუნქტი). 

გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღება გამოყენების პერიოდის განმავლობაში და 

გამოყენების პერიოდის დაწყებამდე 

ბ28. რელევანტური გადაწყვეტილებები იმის შესახებ, როგორ და რა მიზნით იქნება გამოყენებული 

აქტივი შეიძლება წინასწარ იყოს განსაზღვრული რამდენიმე გზით. მაგალითად, რელევანტური 

გადაწყვეტილებები შესაძლოა წინასწარ იყოს განსაზღვრული აქტივის სტრუქტურის (კონ-

სტრუქციით), ან აქტივის გამოყენებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

შეზღუდვებით. 

 ბ29. როდესაც აფასებს, მომხმარებელს აქვს თუ არა აქტივის გამოყენების წესის განსაზღვრის უფლება, 

საწარმომ მხოლოდ გადაწყვეტილებების მიღების ის უფლებები უნდა გაითვალისწინოს, 

რომლებიც ეხება აქტივის გამოყენებას გამოყენების პერიოდის განმავლობაში, თუ მომხმარებელს 

არ დაუპროექტებია აქტივი (ან აქტივის გარკვეული ასპექტები), როგორც ეს აღწერილია ბ24ბ)(ii) 

პუნქტში. შესაბამისად, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ბ24ბ)(ii) პუნქტის პირობა არსებობს, 

საწარმომ არ უნდა გაითვალისწინოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც წინასწარ არის 

დადგენილი გამოყენების პერიოდის დაწყებამდე. მაგალითად, თუ მომხმარებელს მხოლოდ იმის 

უფლება აქვს, გამოყენების პერიოდის დაწყებამდე განსაზღვროს აქტივის გამოყენებით 

მიღებული შედეგი, მომხმარებელს არა აქვს ამგვარი აქტივის გამოყენების წესის განსაზღვრის 

უფლება. იმის შესაძლებლობა, რომ მომხმარებელმა აქტივის გამოყენების პერიოდის დაწყებამდე 

განსაზღვროს ხელშეკრულებაში აქტივის გამოყენებით მიღებული შედეგი, როდესაც მას არა აქვს 

სხვა გადაწყვეტილებების მიღების უფლება აქტივის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ამ 

მომხმარებელს ისეთივე უფლებებს ანიჭებს, რაც ნებისმიერ მომხმარებელს აქვს, რომელიც  

საქონელს ან მომსახურებას ყიდულობს. 

 ინტერესების დაცვის უფლებები 

ბ30. ხელშეკრულება შეიძლება ითვალისწინებდეს ისეთ პირობებს, რომლებიც გამიზნულია მომწო-

დებლის ინტერესის დასაცავად მოცემულ აქტივთან დაკავშირებით, ან სხვა აქტივებთან 

მიმართებით მისი პირადი ინტერესების დასაცავად, ან იმისთვის, რომ მომწოდებელმა  

უზრუნველყოს კანონებისა თუ სხვა ნორმატიული აქტების მოთხოვნების დაცვა. ეს არის  

ინტერესების დაცვის უფლებების მაგალითები. მაგალითად, ხელშეკრულება შეიძლება 

ადგენდეს: (1) აქტივის  მაქსიმალური გამოყენების მოცულობას/ხარისხს, ან ზღუდავდეს, სად ან 

როდის შეუძლია მომხმარებელს აქტივის გამოყენება; (2) მომხმარებელს ავალდებულებდეს 

აქტივის ექსპლუატაციას კონკრეტული ტექნოლოგიური რეჟიმის პირობებში ან მომწოდებლის 

ინფორმირებას იმის თაობაზე, როგორ შეიცვლება აქტივის გამოყენების წესი. ინტერესების 

დაცვის უფლებები, როგორც წესი, განსაზღვრავს აქტივის გამოყენებაზე მომხმარებლის 

უფლებების საზღვრებს, მაგრამ, თავისთავად, მარტო ამგვარი უფლებების არსებობა ხელს არ 

უშლის იმას, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს აქტივის გამოყენების წესის განსაზღვრის უფლება. 
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ბ31. შემდეგი სქემა საწარმოს შეიძლება დაეხმაროს იმის შეფასებაში, ხელშეკრულება მთლიანად 

საიჯარო ხელშეკრულებაა ან შეიცავს თუ არა იჯარას. 

 
არსებობს იდენტიფიცირებული აქტივი?  

იხ. პუნქტები ბ13-ბ20 
არა 

არა 

არა 

დიახ 

აქვს მომხმარებელს აქტივის გამოყენებიდან პრაქტი¬კულად 

მთელი ეკონომიკური სარგებლის მიღების უფლება 

გამოყენების პერიოდის განმავლობაში?  

იხ. პუნქტები ბ21-ბ23 . 

აქვს მომხამრებელს ან მომწოდებელს იმის განსაზ¬ღვრის 

უფლება, როგორ და რა მიზნით გამოიყენება აქტივი 

გამოყენების პერიოდის განმავლობაში, თუ არც ერთ ამ მხარეს 

არა აქვს ამგვარი უფლება? იხ. პუნქტები ბ25-ბ30. 

 

აქვს მომხმარებელს  აქტივის ექსპლუატაციის უფლება 

გამოყენების პერიოდის განმავლობაში და, ამასთან, 

მომწოდებელს არა აქვს მისი ექსპლუატაციის ინსტრუქციების 

შეცვლის უფლება? იხ. პუნქტი ბ24(ბ)(i). 

 

მომხამრებელმა იმგვარად დააპროექტა აქტივი, რაც თავად 

განსაზღვრავს, როგორ და რა მიზნით იქნება გამოყენებული 

აქტივი გამოყენების პერიოდის განმავლობაში?  

იხ. პუნქტი ბ24(ბ)(ii) 

არა 

დიახ 

მომწოდებელი მომხმარებელი

ლიელ 

არც ერთ მხარეს არა აქვს; წინასწარ არის 

დადგენილი, როგორ და რა მიზნით იქნება 

გამოყენებული აქტივი.  

 

არა 

ხელშეკრულება შეიცავს 

იჯარას 
ხელშეკრულება არ შეიცავს 

იჯარას 

დიახ 
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ხელშეკრულების კომპონენტების გამოცალკევება (მე-12-17 პუნქტები) 

ბ32. საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლება განცალკევებული საიჯარო კომპონენტია, თუ ორივე 

შემდეგი პირობა დაკმაყოფილებულია:   

ა) მოიჯარეს საიჯარო აქტივის გამოყენებიდან სარგებლის მიღება შეუძლია განცა-

ლკევებით, ან მოიჯარისთვის ადვილად ხელმისაწვდომ სხვა რესურსებთან ერთად 

გამოყენების შედეგად. ადვილად ხელმისაწვდომი რესურსები არის საქონელი ან 

მომსახურება, რომელიც განცალკევებით იყიდება ან იჯარით გაიცემა (მეიჯარის, ან სხვა 

მომწოდებლების მიერ), ან რესურსები, რომლებიც მოიჯარემ უკვე მიიღო (მეიჯარისგან 

ან სხვა ოპერაციებისა თუ მოვლენების შედეგად); და 

ბ) საიჯარო აქტივი არც ძალიან არის დამოკიდებული ხელშეკრულების სხვა საიჯარო 

აქტივებზე და არც ძალიან არის ურთიერთდაკავშირებული მათთან. მაგალითად, ის 

ფაქტი, რომ მოიჯარეს შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, იჯარით არ გასცეს საიჯარო 

აქტივი ისე, რომ ამან მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინოს სხვა საიჯარო აქტივების 

გამოყენების მის სახელშეკრულებო უფლებებზე, შეიძლება იმის მიმანიშნებელი იყოს, 

რომ ეს საიჯარო აქტივი ძალიან არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების სხვა საიჯარო 

აქტივებზე, ან ძალიან არ არის ურთიერთდაკავშირებული მათთან. 

ბ33. ხელშეკრულება შეიძლება ითვალისწინებდეს მოიჯარის მიერ მეიჯარისთვის გარკვეული თანხის 

გადახდას ისეთი საქმიანობებისა და დანახარჯებისთვის, რომელთა მეშვეობით მოიჯარეს არ 

გადაეცემა საქონელი ან მომსახურება. მაგალითად, მეიჯარეს შეუძლია გარკვეული თანხის 

გადახდის გათვალისწინება მთლიან გადასახდელ თანხაში, იჯარასთან დაკავშირებით გაწეული 

ადმინისტრაციული ხასიათის ან სხვა დანახარჯების ასანაზღაურებლად, რომელთა შედეგად 

მოიჯარეს არ გადაეცემა საქონელი ან მომსახურება. ამგვარი გადასახდელი თანხები არ წარ-

მოშობს ხელშეკრულების განცალკევებულ კომპონენტს, მაგრამ მიიჩნევა მთლიანი ანაზღაურების 

ნაწილად, რომელიც ნაწილდება ხელშეკრულების განცალკევებით იდენტიფიცირებულ  კომპო-

ნენტებზე. 

იჯარის ვადა (მე-18-21 პუნქტები) 

ბ34. იჯარის ვადისა და იჯარის არაგაუქმებადი პერიოდის ხანგრძლივობის დასადგენად საწარმომ 

უნდა გამოიყენოს ხელშეკრულების განმარტება და განსაზღვროს პერიოდი, რომლის განმავ-

ლობაშიც  ხელშეკრულება სამართლებრივი სანქციებით დაცულია (სარჩელის ძალა აქვს). იჯარა 

აღარ იქნება სამართლებრივი სანქციებით დაცული, თუ მოიჯარესაც და მეიჯარესაც, ორივეს აქვს 

იჯარის ვადამდე შეწყვეტის უფლება მეორე მხარის თანხმობის გარეშე, არაუმეტეს უმნიშვნელო 

სიდიდის ჯარიმის გადახდის პირობით. 

ბ35. თუ მხოლოდ მოიჯარეს აქვს იჯარის ვადამდე შეწყვეტის უფლება, ეს უფლება მიიჩნევა იჯარის 

შეწყვეტაზე მოიჯარის არჩევანის უფლებად, რასაც საწარმო ითვალისწინებს იჯარის ვადის 

განსაზღვრის დროს. თუ მხოლოდ მეიჯარეს აქვს იჯარის ვადამდე შეწყვეტის უფლება, იჯარის 

არაგაუქმებადი პერიოდი მოიცავს იმ პერიოდსაც, რომელსაც მოიცავს იჯარის ვადამდე 

შეწყვეტის არჩევანის უფლება. 

ბ36. იჯარის ვადა იწყება იჯარის ვადის დაწყების თარიღიდან და მოიცავს საიჯარო ქირისგან 

თავისუფალ პერიოდებს, რომელსაც მეიჯარე აძლევს მოიჯარეს.   

ბ37. იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის საწარმო აფასებს, საკმარისად სარწმუნოა თუ არა, რომ 

მოიჯარე გამოიყენებს იჯარის გაგრძელების, ან საიჯარო აქტივის შესყიდვის არჩევანის უფლებას, 

ან არ გამოიყენებს იჯარის ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლებას. საწარმო ითვალისწინებს 

ყველა სათანადო ფაქტსა და გარემოებას, რომელიც ეკონომიკურ სტიმულს უქმნის  მოიჯარეს 

იმისთვის, რომ გამოიყენოს ან არ გამოიყენოს ეს უფლება, მათ შორის იჯარის ვადის დაწყების 

თარიღიდან  ამ არჩევანის უფლების გამოყენების თარიღამდე პერიოდში ფაქტებისა და გარე-

მოებების მოსალოდნელ ცვლილებებს. ამასთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელ ფაქტორებს, 

სხვასთან ერთად, განეკუთვნება, მაგალითად: 

ა) არჩევით პერიოდებთან დაკავშირებული სახელშეკრულებო პირობები, საბაზრო განაკვე-

თებთან შედარებით, როგორიცაა: 
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(i) საიჯარო გადახდების ოდენობა ნებისმიერ არჩევით პერიოდში; 

(ii) ცვლადი საიჯარო გადახდების ან სხვა პირობითი გადახდების სიდიდე, მაგალითად, 

გადახდების, რომლებიც განპირობებულია იჯარის ვადამდე შეწყვეტისთვის 

განკუთვნილი ჯარიმებითა და ნარჩენი ღირებულების გარანტიებით; და 

(iii) ნებისმიერი არჩევანის უფლებების პირობები, რომლებიც გამოყენებას ექვემდებარება 

თავდაპირველი არჩევითი პერიოდების  შემდეგ (მაგალითად, საიჯარო აქტივის 

შესყიდვის არჩევანის უფლება, რომლის რეალიზება შესაძლებელია იჯარის 

გაგრძელებული ვადის ბოლოს ისეთი განაკვეთით, რომელიც ამჟამად საბაზრო 

განაკვეთებზე დაბალია).  

ბ) საიჯარო ქონების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, რომელიც განხორციელდა (ან მოსალო-

დნელია, რომ განხორციელდება) ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში და მოსალო-

დნელია, რომ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს მოიჯარეს, როდესაც 

შესაძლებელი იქნება იჯარის გაგრძელების ან ვადამდე შეწყვეტის, ან საიჯარო აქტივის 

შესყიდვის არჩევანის უფლების რეალიზება; 

გ) იჯარის ვადამდე შეწყვეტასთან დაკავშირებული დანახარჯები, როგორიცაა მოლაპარაკე-

ბების წარმოების დანახარჯები, აქტივის გადაადგილების დანახარჯები, სხვა საიჯარო 

აქტივის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული დანახარჯები, რომელიც მოიჯარის საჭი-

როებების შესაფერისია, მოიჯარის ოპერაციებში ახალი აქტივის ინტეგრირების დანა-

ხარჯები, ან იჯარის ვადამდე შეწყვეტისთვის განკუთვნილი ჯარიმები და სხვა ანალოგიური 

დანახარჯები, მათ შორის, რომლებიც დაკავშირებულია საიჯარო აქტივისთვის ხელშეკ-

რულებით გათვალისწინებული მდგომარეობის, ან საიჯარო აქტივის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ ადგილზე დაბრუნებასთან; 

დ) საიჯარო აქტივის მნიშვნელობა მოიჯარის საქმიანობისთვის, მათ შორის, შემდეგი 

ასპექტების გათვალისწინება: საიჯარო აქტივი სპეციალიზებული აქტივია თუ არა, საიჯარო 

აქტივის ადგილმდებარეობა და შესაფერისი ალტერნატიული ვარიანტების არსებობა; და 

ე) არჩევანის უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებული პირობითობა (ე.ი.  როდესაც 

არჩევანის უფლების გამოყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ერთი ან 

რამდენიმე პირობა დაკმაყოფილებულია) და ამ პირობების მატერიალიზების ალბათობა. 

ბ38. იჯარის გაგრძელების ან ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლება შესაძლებელია გაერთიანებული 

იყოს ერთ ან რამდენიმე სხვა სახელშეკრულებო პირობასთან (მაგალითად, ნარჩენი ღირე-

ბულების გარანტიასთან), რის შედეგადაც მოიჯარე მეიჯარეს გარანტიას აძლევს, რომ 

დაუბრუნებს მინიმალურ ან რაიმე ფიქსირებულ ფულად შემოსავალს, რაც პრაქტიკულად ერთი 

და იგივეა სიდიდით, იმის მიუხედავად, რეალიზდება თუ არა არჩევანის უფლება. ასეთ 

შემთხვევაში და ბ42 პუნქტში მოცემული მითითებების მიუხედავად, რომლებიც არსებითად 

ფიქსირებულ გადახდებს ეხება, საწარმომ უნდა იგულისხმოს, რომ საკმარისად სარწმუნოა, რომ 

მოიჯარე გამოიყენებს იჯარის გაგრძელების არჩევანის უფლებას, ან არ გამოიყენებს იჯარის 

ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლებას.    

ბ39. რაც უფრო მცირეა იჯარის არაგაუქმებადი ვადა, მით უფრო მეტია იმის ალბათობა, რომ მოიჯარე 

გამოიყენებს იჯარის გაგრძელების არჩევანის უფლებას, ან არ გამოიყენებს იჯარის ვადამდე 

შეწყვეტის უფლებას. ეს იმით არის განპირობებული, რომ შემცვლელი აქტივის შეძენასთან 

დაკავშირებული დანახარჯები, სავარაუდოდ, არაგაუქმებადი ვადის შემცირების პროპო-

რციულად იზრდება. 

ბ40. ინფორმაცია მოიჯარის იმ პერიოდის წარსული საქმიანობის შესახებ, რომლის განმავლობაშიც 

იგი, ჩვეულებრივ, გარკვეული ტიპის აქტივებს (იჯარით აღებულს ან საკუთარს) იყენებდა, ასევე 

ეკონომიკური მიზეზები, რის გამოც ამას აკეთებდა, შეიძლება საწარმოს დაეხმაროს იმის 

შეფასებაში, საკმარისად სარწმუნოა თუ არა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს ან არ გამოიყენებს არჩე-

ვანის უფლებას. მაგალითად, თუ მოიჯარე, როგორც წესი, გარკვეული ტიპის აქტივებს იყენებდა 

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ან მოიჯარის საქმიანი პრაქტიკა გულისხმობს გარკვეული 

ტიპის საიჯარო აქტივების იჯარით აღების შემთხვევაში არჩევანის უფლებების ხშირად გამო-

ყენებას, მოიჯარემ ამგვარი წარსული პრაქტიკის ეკონომიკური მიზეზები უნდა გაითვა-

ლისწინოს, როდესაც აფასებს, საკმარისად სარწმუნოა თუ არა, რომ ამ აქტივების იჯარასთან 

დაკავშირებით გამოიყენებს არჩევანის უფლებას. 
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ბ41. მე-20 პუნქტში მითითებულია, რომ იჯარის ვადის დაწყების თარიღის შემდეგ, მოიჯარემ 

ხელახლა უნდა შეაფასოს იჯარის ვადა, თუ მოხდება რაიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა, ან 

მნიშვნელოვნად შეიცვლება გარემობები, რომლებიც მოიჯარის კონტროლს ექვემდებარება და 

გავლენას ახდენს იმის შეფასებაზე, საკმარისად სარწმუნოა თუ არა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს 

უფლებას, რომელიც ადრე გათვალისწინებული არ ჰქონდა იჯარის ვადის დადგენისას, ან არ 

გამოიყენებს ისეთ უფლებას, რომელიც ადრე გათვალისწინებული ჰქონდა იჯარის ვადის 

განსაზღვრისას. ამგვარი მნიშვნელოვანი მოვლენების ან გარემოებების ცვლილებების მაგა-

ლითებია: 

ა) იჯარით აღებული ქონების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, რაც იჯარის ვადის დაწყების 

თარიღისთვის ნავარაუდევი არ იყო და მოსალოდნელია, რომ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ 

სარგებელს მოუტანს მოიჯარეს, როდესაც შესაძლებელი იქნება იჯარის გაგრძელების ან 

ვადამდე შეწყვეტის, ან საიჯარო აქტივის შესყიდვის არჩევანის უფლების გამოყენება;  

ბ) საიჯარო აქტივის  მნიშვნელოვანი მოდიფიკაცია ან ადაპტაცია, რაც ნავარაუდევი არ იყო 

იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის; 

გ) საიჯარო აქტივის ქვეიჯარის დაწყება, რომელიც მოიცავს ადრე დადგენილი იჯარის ვადის 

დასრულების შემდგომ პერიოდს; და 

დ) მოიჯარის საქმიანი გადაწყვეტილება, რომელიც უშუალო კავშირშია იმასთან, მოიჯარე 

გამოიყენებს თუ არ გამოიყენებს არჩევანის უფლებას (მაგალითად, გადაწყვეტილება 

შემავსებელი აქტივის იჯარის გაგრძელებაზე, ალტერნატიული აქტივის ექსპლუატაციიდან 

ამოღებაზე, ან იმ სამეურნეო ერთეულის გაყიდვაზე, რომლის საქმიანობაშიც გამოიყენება 

აქტივის გამოყენების უფლება). 

არსებითად ფიქსირებული საიჯარო გადახდები (პუნქტები 27(ა), 36(გ) და 70(ა)) 

ბ42. საიჯარო გადახდები მოიცავს გარკვეულ არსებითად ფიქსირებულ საიჯარო გადახდებს. არსე-

ბითად ფიქსირებული საიჯარო გადახდები ისეთი გადახდებია, რომლებიც ფორმის მიხედვით 

შეიძლება ცვალებადობას ითვალისწინებდეს, მაგრამ, თავისი არსით, გარდაუვალი გადახდებია. 

მაგალითად, არსებითად ფიქსირებული საიჯარო გადახდები იმ შემთხვევაში არსებობს, 

როდესაც:  

ა) გადახდები იმგვარადაა სტრუქტურირებული, როგორც ცვლადი საიჯარო გადახდები, 

მაგრამ მათთვის დამახასიათებელი არ არის ნამდვილი ცვალებადობა. ამგვარი გადახდები 

მოიცავს ისეთ ცვალებად პირობებს, რომლებსაც რეალური  ეკონომიკური შინაარსი არ 

გააჩნია. ასეთი ტიპის საიჯარო გადახდების მაგალითებია: 

(i) გადახდები, რომელთა გადახდა სავალდებულო ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

დამტკიცდება, რომ შესაძლებელია აქტივის ექსპლუატაცია იჯარის ვადის განმავ-

ლობაში, ან  მხოლოდ ისეთი მოვლენის მოხდენისას, რომლისთვისაც არ არსებობს რეა-

ლური ალტერნატივა, რომ არ მოხდეს; ან 

 (ii) გადახდები, რომლებიც თავდაპირველად იმგვარად არის სტრუქტურირებული, 

როგორც ცვლადი საიჯარო გადახდები - დაკავშირებულია საიჯარო აქტივის 

გამოყენებასთან, მაგრამ მათი ცვალებადობის ასპექტი მოიხსნება იჯარის ვადის 

დაწყების თარიღის შემდეგ დროის გარკვეულ მომენტში, რის შედეგადაც ეს გადახდები 

ფიქსირებული გახდება იჯარის დარჩენილი ვადის განმავლობაში. ასეთი გადახდები 

არსებითად ფიქსირებულ გადახდებად გადაიქცევა მაშინ, როდესაც მათი ცვალება-

დობის ასპექტი მოიხსნება. 

ბ) გადახდების რამდენიმე  ნაკრები არსებობს, რომელთა გადახდა მოიჯარეს შეუძლია, მაგრამ 

აქედან მხოლოდ გადახდების ერთი ნაკრებია რეალისტური. ასეთ შემთხვევაში, საწარმომ 

საიჯარო გადახდებად უნდა მიიჩნიოს გადახდების რეალისტური ნაკრები; 

გ) რეალისტური გადახდების რამდენიმე ნაკრები არსებობს, რომელთა გადახდა მოიჯარეს 

შეუძლია, მაგრამ ის ვალდებულია, რომ აქედან, სულ მცირე, გადახდების ერთი ნაკრები 

მაინც გადაიხადოს. ასეთ შემთხვევაში, საწარმომ საიჯარო გადახდებად უნდა მიიჩნიოს 

გადახდების ის ნაკრები, რომელთა აგრეგირებული სიდიდე (დისკონტირებულ საფუძ-

ველზე) ყველაზე მცირეა. 
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მოიჯარის მონაწილეობა საიჯარო აქტივში იჯარის ვადის დაწყების 

თარიღამდე 

საიჯარო აქტივის მშენებლობასთან ან დაპროექტებასთან დაკავშირებული მოიჯარის 

დანახარჯები  

ბ43. საწარმო შეიძლება იჯარის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებდეს მანამ, სანამ საიჯარო აქტივი 

მოიჯარისთვის ხელმისაწვდომი გახდება გამოსაყენებლად. ზოგიერთი იჯარის დროს შეიძლება 

აუცილებელი იყოს საიჯარო აქტივის მშენებლობა ან მისი კონსტრუქციის შეცვლა იმისათვის, 

რომ მოიჯარემ გამოიყენოს. ხელშეკრულების ვადებიდან და პირობებიდან გამომდინარე, 

მოიჯარეს შეიძლება ევალებოდეს აქტივის მშენებლობასთან ან დაპროექტებასთან დაკავშირებით 

გადახდების განხორციელება. 

ბ44. თუ მოიჯარე დანახარჯებს გასწევს აქტივის მშენებლობასთან ან დაპროექტებასთან დაკავში-

რებით, მან ეს დანახარჯები უნდა აღრიცხოს სხვა შესაფერისი სტანდარტების გამოყენებით, 

როგორიცაა, მაგალითად ბასს 16. საიჯარო აქტივის მშენებლობასთან ან დაპროექტებასთან დაკავ-

შირებული დანახარჯები არ მოიცავს იმ გადახდებს, რომლებსაც მოიჯარე იხდის საიჯარო 

აქტივის გამოყენების უფლებისთვის. საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლებისთვის განკუთ-

ვნილი გადახდები საიჯარო გადახდებია, იმის მიუხედავად, როდის განხორციელდება მათი 

გადახდა. 

საიჯარო აქტივის საკუთრების უფლება 

ბ45. მოიჯარემ საიჯარო აქტივის საკუთრების უფლება შეიძლება მანამდე მიიღოს, სანამ  მეიჯარეს 

გადაეცემა მისი საკუთრების უფლება და მოიჯარეს გადაეცემა აქტივი იჯარით. საკუთრების 

უფლების მიღება, თავისთავად,  არ განსაზღვრავს მოცემული ოპერაციის აღრიცხვის წესს.  

ბ46. თუ მოიჯარე უკვე მანამდე აკონტროლებს საიჯარო აქტივს (ან კონტროლს მოიპოვებს საიჯარო 

აქტივზე), სანამ ეს აქტივი მეიჯარეს გადაეცემა, ამგვარი ოპერაცია არის უკუიჯარის პირობით 

გაყიდვის ოპერაცია, რომელიც აღირიცხება 98–103-ე პუნქტების გამოყენებით.  

ბ47. თუმცა,  თუ მოიჯარე  მანამდე არ მოიპოვებს კონტროლს საიჯარო აქტივზე, სანამ ეს აქტივი მეი-

ჯარეს გადაეცემა, ასეთი ოპერაცია არ არის უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაცია. მაგა-

ლითად, ასე შეიძლება იმ შემთხვევაში მოხდეს, როდესაც მწარმოებელი, მეიჯარე და მოიჯარე 

ათანხმებენ მწარმოებლისგან მეიჯარის მიერ აქტივის შესყიდვას, რომელიც, თავის მხრივ, 

იჯარით გადაეცემა მოიჯარეს. მოიჯარემ საიჯარო აქტივის საკუთრების უფლება შეიძლება 

მანამდე მიიღოს, სანამ მისი საკუთრების უფლება მეიჯარეს გადაეცემა. ასეთ შემთხვევაში, თუ 

მოიჯარე იღებს საიჯარო აქტივის საკუთრების უფლებას, მაგრამ არ იღებს აქტივზე კონტროლს 

მანამ, სანამ აქტივი არ გადაეცემა მეიჯარეს, ეს ოპერაცია არ აღირიცხება, როგორც უკუიჯარის 

პირობით გაყიდვის ოპერაცია, არამედ აღირიცხება, როგორც იჯარა. 

ინფორმაციის გამჟღავნება მოიჯარის მიერ (59-ე პუნქტი) 

ბ48. იმის დასადგენად, აუცილებელია თუ არა  საიჯარო ოპერაციების შესახებ დამატებითი ინფორ-

მაციის გამჟღავნება, 51-ე პუნქტში ჩამოყალიბებული ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნის მისაღ-

წევად, მოიჯარემ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი ფაქტორები: 

ა) ეს ინფორმაცია აქტუალურია თუ არა ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის. მოი-

ჯარემ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს 59-ე პუნქტში მითითებული დამა-

ტებითი ინფორმაცია, თუ მოსალოდნელია, რომ ეს ინფორმაცია სასარგებლოა ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის. ამ თვალსაზრისით, სავარაუდოდ, მომხმარებლების-

თვის სასარგებლო იქნება ინფორმაცია, რომელიც მას დაეხმარება შემდეგი საკითხების 

გარკვევაში: 

(i) იჯარით გათვალისწინებული მოქმედების თავისუფლება. იჯარა შეიძლება მოქმედების 

თავისუფლებას ითვალისწინებდეს, მაგალითად, თუ მოიჯარეს შეუძლია რისკის 

გავლენის შემცირება, რომელსაც ექვემდებარება, იჯარის ვადამდე შეწყვეტის ან 

განახლების არჩევანის უფლების რეალიზებით ხელსაყრელი ვადებითა და პირობებით; 
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(ii) იჯარით გათვალისწინებული შეზღუდვები. იჯარა შეიძლება შეზღუდვებს ითვალი-

სწინებდეს, მაგალითად, მოიჯარეს ავალდებულებდეს გარკვეული ფინანსური კოეფი-

ციენტების გარკვეული დონის შენარჩუნებას; 

(iii) საანგარიშგებო ინფორმაციის მგრძნობელობა ძირითად ცვლადებთან მიმართებით. 

მაგალითად, ანგარიშგებაში წარმოდგენილ ინფორმაციაზე, შეიძლება გავლენას ახდენ-

დეს მომავალი ცვლადი საიჯარო გადახდები; 

(iv) იჯარით განპირობებულ სხვა რისკებზე დაქვემდებარება; 

(v) დარგის პრაქტიკიდან გადახვევა. ამგვარი გადახვევა შეიძლება მოიცავდეს, მაგალითად, 

იჯარის უჩვეულო ან უნიკალურ ვადებსა და პირობებს, რომლებიც გავლენას ახდენს 

მოიჯარის საიჯარო ხელშეკრულებების პორტფელზე.   

ბ) ჩანს თუ არა ეს ინფორმაცია ძირითად ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი ინფორმა-

ციიდან, ან შენიშვნებში გამჟღავნებული ინფორმაციიდან. მოიჯარეს არ ევალება ფინანსურ 

ანგარიშგებაში სადმე სხვაგან უკვე წარდგენილი ინფორმაციის გამეორება. 

ბ49. დამატებითი ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნება, გარკვეულ გარემოებებში, შეიძლება აუცილე-

ბელი გახდეს ცვლად საიჯარო გადახდებთან დაკავშირებით, 51-ე პუნქტში ჩამოყალიბებული 

ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნის მისაღწევად, შეიძლება მოიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს დაეხმარება, მაგალითად, შემდეგი საკითხების 

შეფასებაში: 

ა) მიზეზები, რის გამოც მოიჯარე იყენებს ცვლად საიჯარო გადახდებს და ამ გადასახადების 

დომინირება/სიჭარბე; 

ბ) ცვლადი საიჯარო გადახდების შეფარდებითი სიდიდე ფიქსირებულ საიჯარო გადახდებთან 

მიმართებით; 

გ) ძირითადი ცვლადები, რომლებზეც დამოკიდებულია ცვლადი საიჯარო გადახდები, ასევე ამ 

გადახდების მოსალოდნელი ცვლილების დონე ძირითადი ცვლადების ცვლილების 

შედეგად; და 

დ) ცვლადი საიჯარო გადახდების  სხვა საოპერაციო და ფინანსური შედეგები. 

ბ50. დამატებითი ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნება, გარკვეულ გარემოებებში, შეიძლება აუცი-

ლებელი გახდეს იჯარის გაგრძელების ან ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლებასთან დაკავ-

შირებით 51-ე პუნქტში ჩამოყალიბებული ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნის მისაღწევად, 

შეიძლება მოიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს დაეხ-

მარება, მაგალითად,  შემდეგი საკითხების შეფასებაში: 

ა) მიზეზები, რის გამოც მოიჯარე იყენებს იჯარის გაგრძელების ან ვადამდე შეწყვეტის 

არჩევანის უფლებებს და ამგვარი უფლებების დომინირება/სიჭარბე; 

ბ) არჩევითი საიჯარო გადახდების შეფარდებითი სიდიდე ფიქსირებულ საიჯარო 

გადახდებთან მიმართებით; 

გ) ისეთი არჩევანის უფლებების განხორციელების დომინირება, რომლებიც გათვალის-

წინებული არ იყო საიჯარო ვალდებულებების შეფასებაში; და  

დ) ამგვარი უფლებების სხვა საოპერაციო და ფინანსური შედეგები.  

ბ51. დამატებითი ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნება, გარკვეულ გარემოებებში, შეიძლება აუცილე-

ბელი გახდეს ნარჩენი ღირებულების გარანტიებთან დაკავშირებით 51-ე პუნქტში ჩამოყა-

ლიბებული ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნის მისაღწევად, შეიძლება მოიცავდეს ინფორმაციას, 

რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს დაეხმარება, მაგალითად, შემდეგი საკით-

ხების შეფასებაში: 

ა)  მიზეზები, რის გამოც მოიჯარე იძლევა ნარჩენი ღირებულების გარანტიებს და ამგვარი 

გარანტიების დომინირება; 

ბ) მოიჯარის დაქვემდებარების ხარისხი ნარჩენი ღირებულების რისკზე; 

გ) იმ საიჯარო აქტივების ხასიათი, რომლისთვისაც გაიცემა ამგვარი გარანტიები; და 

დ) ამ გარანტიების სხვა საოპერაციო და ფინანსური შედეგები.  
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ბ52. დამატებითი ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნება, გარკვეულ გარემოებებში, შეიძლება აუცი-

ლებელი გახდეს უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციებთან დაკავშირებით 51-ე პუნქტში 

ჩამოყალიბებული ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნის მისაღწევად, შეიძლება მოიცავდეს ინფორ-

მაციას, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს დაეხმარება, მაგალითად,  შემდეგი 

საკითხების შეფასებაში: 

ა) მიზეზები, რის გამოც მოიჯარე იყენებს უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციებს და ამ 

ოპერაციების დომინირება; 

ბ) უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ცალკეული ოპერაციის ძირითადი პირობები; 

გ) გადახდები, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის საიჯარო ვალდებულებების 

შეფასებაში; და 

დ) უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციების გავლენა საანგარიშგებო პერიოდის ფულად 

ნაკადებზე. 

 იჯარის კლასიფიცირება მეიჯარის მიერ (61–66-ე პუნქტები) 

ბ53. წინამდებარე სტანდარტის მიხედვით, მეიჯარისთვის იჯარის კლასიფიკაცია ეფუძნება იმის 

შეფასებას, რა დონეზე ხდება საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკებისა და 

სარგებლის გადაცემა საიჯარო ხელშეკრულებით. რისკები მოიცავს ზარალის მიღების  შესაძლე-

ბლობას აქტივის მოცდენის ან ტექნოლოგიური მოძველებისა და მისი უკუგების ცვალებადობის 

გამო, რაც გამოწვეული იქნება ეკონომიკური პირობების ცვლილებით. სარგებელი შეიძლება 

გამოიხატებოდეს იმის მოლოდინით, რომ ეკონომიკური მომსახურების ვადის განმავლობაში 

საიჯარო აქტივი რენტაბელურად იმუშავებს და ასევე შემოსავალს მოიტანს  ღირებულების 

ზრდის, ან ნარჩენი ღირებულების რეალიზაციის შედეგად. 

ბ54. საიჯარო ხელშეკრულება შეიძლება მოიცავდეს ისეთ პირობებს, რომლებიც ითვალისწინებს   

საიჯარო გადახდების კორექტირებას გარკვეული ცვლილებების შედეგად, რომლებიც მოხდება 

იჯარის წამოწყების თარიღსა და იჯარის ვადის დაწყების თარიღს შორის პერიოდში (როგორიცაა, 

მაგალითად საიჯარო აქტივის თვითღირებულების შეცვლა მეიჯარისთვის, ან  მეიჯარისთვის 

იჯარის დაფინანსების ღირებულების/დანახარჯების შეცვლა).  ასეთ შემთხვევაში, იჯარის 

კლასიფიკაციის მიზნებისთვის, მეიჯარემ უნდა მიიჩნიოს, რომ ნებისმიერი ამგვარი ცვლილება  

იჯარის წამოწყებისას მოხდა. 

ბ55. როდესაც იჯარა მოიცავს როგორც მიწის ნაკვეთის, ასევე შენობა-ნაგებობების ელემენტს, საწარმო 

თითოეული ელემენტის კლასიფიკაცია ცალ-ცალკე უნდა განსაზღვროს, როგორც ფინანსური 

იჯარა, ან საოპერაციო იჯარა 62-66-ე და ბ53-ბ54 პუნქტების შესაბამისად. როდესაც საწარმო 

ადგენს, იჯარის მიწის ელემენტი საოპერაციო იჯარის საგანია თუ ფინანსურის, მნიშვნელოვანი 

გასათვალისწინებელი ფაქტორია ის, რომ მიწას, როგორც წესი,  განუსაზღვრელი ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა აქვს. 

ბ56.   ყოველთვის, როდესაც აუცილებელია მიწის ნაკვეთსა და შენობა-ნაგებობებთან დაკავშირებული 

იჯარის კლასიფიკაცია და აღრიცხვა, მეიჯარემ იჯარის წამოწყების თარიღისთვის  საიჯარო 

გადახდები (მათ შორის, ნებისმიერი ერთჯერადი წინასწარი საზღაური) უნდა გაანაწილოს მიწისა 

და შენობა-ნაგებობების ელემენტებზე, მიწის ელემენტსა და შენობა-ნაგებობის ელემენტებში 

განსახიერებული საიჯარო უფლებების რეალური ღირებულების პროპორციულად. თუ შეუძ-

ლებელია საიჯარო გადახდების საიმედოდ განაწილება იჯარის ამ ორ ელემენტს შორის, 

მთლიანი იჯარა კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად,  იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც აშკარაა, 

რომ ორივე ელემენტი საოპერაციო იჯარის საგანია და მთლიანი იჯარა კლასიფიცირდება, 

როგორც საოპერაციო იჯარა. 

ბ57. ისეთი მიწის ნაკვეთისა და შენობა-ნაგებობების იჯარის შემთხვევაში, როდესაც მიწის ელემენ-

ტთან დაკავშირებული თანხა არაარსებითია მოცემულ იჯარასთან მიმართებით, მეიჯარეს უფ-

ლება აქვს,  იჯარის კლასიფიკაციის მიზნებისთვის, მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობები ერთ 

ობიექტად მიიჩნიოს და მისი კლასიფიცირება ფინანსურ ან საოპერაციო იჯარად მოახდინოს       

62–66-ე და ბ53–ბ54 პუნქტების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში, მეიჯარემ შენობა-ნაგებობების 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა უნდა მიიჩნიოს მთლიანი საიჯარო აქტივის ეკონომიკური 

მომსახურების ვადად. 
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          ქვეიჯარის კლასიფიკაცია 

ბ58. ქვეიჯარის კლასიფიცირებისას შუალედურმა მეიჯარემ ქვეიჯარას ფინანსური ან საოპერაციო 

იჯარის კლასიფიკაცია უნდა მიანიჭოს შემდეგი წესების დაცვით: 

ა) თუ  ძირითადი იჯარა მოკლევადიანი იჯარაა, რასაც საწარმო, როგორც მოიჯარე მე-6 პუნ-

ქტის შესაბამისად აღრიცხავდა, ქვეიჯარას უნდა მიანიჭოს ფინანსური იჯარის კლასი-

ფიკაცია; 

ბ) სხვა შემთხვევაში,  ქვეიჯარის კლასიფიცირება საიჯარო აქტივის გათვალისწინებით კი არ 

უნდა მოხდეს (მაგალითად, ძირითადი საშუალების, რომელიც იჯარის საგანია), არამედ 

ძირითადი იჯარის შედეგად წარმოქმნილი, აქტივის გამოყენების უფლების გათვალის-

წინებით. 
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დანართი გ 

ძალაში შესვლის თარიღი და გარდამავალი დებულებები 

წინამდებარე დანართი ამ სტანდარტის განუყოფელი ნაწილია და ისეთივე ძალა აქვს, რაც ამ 
სტანდარტის დანარჩენ ნაწილებს. 

ძალაში შესვლის თარიღი 

გ1. საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს 2019 წლის 1 იანვარს ან მის შემდგომ 

დაწყებული წლიური საანგარიშგებო პერიოდებისთვის. ვადამდელი გამოყენება ნებადართულია 

იმ საწარმოთათვის, რომლებიც  ფასს 15-ის - „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებებიდან“ - გამოყენებას დაიწყებენ წინამდებარე სტანდარტის თავდაპირველი გამო-

ყენების თარიღიდან ან მანამდე. თუ საწარმო ამ სტანდარტს უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის 

გამოიყენებს, მან ეს ფაქტი უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლა 

გ2. გ1-გ19 პუნქტებში აღწერილი მოთხოვნების მიზნებისთვის თავდაპირველი გამოყენების თარიღი 

არის იმ საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი, როდესაც საწარმო პირველად გამოიყენებს მოცე-

მულ სტანდარტს. 

         იჯარის განმარტება 

გ3. უფრო მოსახერხებელი რომ იყოს, ამ სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის 

საწარმოს არ ევალება იმის ხელახლა შეფასება, ხელშეკრულება წარმოადგენს თუ რა საიჯარო 

ხელშეკრულებას, ან შეიცავს თუ არა იგი იჯარას. ამის ნაცვლად, საწარმოს უფლება აქვს: 

            ა) ეს სტანდარტი გამოიყენოს ისეთი ხელშეკრულებებისთვის, რომლებიც  ადრე ბასს 17-ის - 

„იჯარა“  და ფასიკ 4-ის -„როგორ განვსაზღვროთ, შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას“ - 

შესაბამისად კლასიფიცირებული ჰქონდა, როგორც იჯარა. საწარმომ ამგვარი 

ხელშეკრულებებისთვის უნდა გამოიყენოს გ5-გ18 პუნქტებით განსაზღვრული გარდამავალი 

მოთხოვნები; 

            ბ) არ გამოიყენოს ეს სტანდარტი ისეთი ხელშეკრულებებისთვის, რომლებიც  წინათ ბასს 17-ისა 

და ფასიკ 4-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული არ ჰქონდა, როგორც იჯარის შემცველი 

ხელშეკრულება. 

გ4. თუ  საწარმო აირჩევს გ3 პუნქტით გათვალისწინებულ გამარტივებულ მიდგომას, მან ეს ფაქტი 

უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში და გამარტივებული 

მიდგომა გამოიყენოს ყველა ხელშეკრულებისთვის. შედეგად, საწარმომ მე-9-11 პუნქტების 

მოთხოვნები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ისეთი ხელშეკრულებებისთვის, რომლებიც ძალაში 

შევიდა (ან შეიცვალა) ამ სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის ან მის 

შემდგომ.  

         მოიჯარეები 

გ5. მოიჯარემ ყველა იჯარასთან მიმართებით წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს: 

ა) რეტროსპექტულად, თითოეული წინა წარდგენილი საანგარიშგებო პერიოდისთვის,         

ბასს 8-ის – „სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები“ 
-  შესაბამისად; ან 

 ბ) რეტროსპექტულად, ამ სტანდარტის პირველად გამოყენებით გამოწვეული კუმულაციური 

ეფექტის აღიარებით თავდაპირველი გამოყენების თარიღით, გ7–გ13 პუნქტების შესაბამისად. 
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გ6. მოიჯარემ გ5 პუნქტში აღწერილი მეთოდი უნდა გამოიყენოს თანამიმდევრულად ყველა 

იჯარისთვის, რომლის თანახმადაც ის მოიჯარეა. 

გ7. თუ მოიჯარე გადაწყვეტს ამ სტანდარტის გამოყენებას გ5(ბ) პუნქტის შესაბამისად,  მას არ ევა-

ლება შესადარისი ინფორმაციის გადაანგარიშება. ამის ნაცვლად, მოიჯარემ ამ სტანდარტის 

პირველად გამოყენებით გამოწვეული კუმულაციური ეფექტი უნდა აღიაროს, როგორც გაუნა-

წილებელი მოგების (ან საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტის, საჭიროებისამებრ) საწყისი 

ნაშთის კორექტირება, სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის.         

         საოპერაციო იჯარად კლასიფიცირებული იჯარა  

გ8.      თუ მოიჯარე გადაწყვეტს ამ სტანდარტის გამოყენებას გ5(ბ) პუნქტის შესაბამისად, მან უნდა: 

ა) აღიაროს საიჯარო ვალდებულება სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღით ისე-

თი იჯარისთვის, რომელიც ადრე ბასს 17-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული იყო საოპე-

რაციო იჯარად. მოიჯარემ აღნიშნული საიჯარო ვალდებულება უნდა შეაფასოს დარჩენილი 

საიჯარო გადახდების დღევანდელი ღირებულების ტოლი თანხით, რომელიც დისკო-

ნტირებული იქნება სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის განსაზ-

ღვრული მოიჯარის ზღვრული სასესხო განაკვეთით; 

ბ) აღიაროს აქტივის გამოყენების უფლება სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღით 

ისეთი იჯარისთვის, რომელიც ადრე ბასს 17-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული იყო 

საოპერაციო იჯარად. მოიჯარემ თითოეული იჯარისთვის ცალ-ცალკე უნდა მიიღოს 

გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, როგორ შეაფასებს აქტივის გამოყენების უფლებას:  

(i)    საბალანსო ღირებულებით ისე, თითქოს წინამდებარე სტანდარტს იყენებდა იჯარის 

ვადის დაწყების თარიღიდან, მაგრამ მისი დისკონტირებით სტანდარტის 

თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის არსებული მოიჯარის ზღვრული სასესხო 

განაკვეთის გამოყენებით; ან 

 (ii) საიჯარო ვალდებულების ტოლი თანხით, რომელიც კორექტირებული იქნება 

იჯარასთან დაკავშირებით წინასწარ განხორციელებული ან დარიცხული საიჯარო 

გადახდების თანხით, რომელიც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარე-

ბულია უშუალოდ სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღამდე; 

გ) გამოიყენოს  ბასს 36  –  „აქტივების გაუფასურება“ –  აქტივების გამოყენების უფლებებთან 

მიმართებით, სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღით,  იმ შემთხვევის გარდა, 

როდესაც  მოიჯარე იყენებს გ10(ბ) პუნქტში აღწერილ გამარტივებულ მიდგომას. 

გ9. გ8 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების მიუხედავად, იმ იჯარისთვის, რომელიც ადრე 

ბასს 17-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული იყო საოპერაციო იჯარად: 

ა) ამ სტანდარტზე გადასვლისას მოიჯარეს არ ევალება არანაირი კორექტირების განხორ-

ციელება ისეთი იჯარისთვის, რომლის საიჯარო აქტივს დაბალი ღირებულება აქვს (როგორც 

ეს აღწერილია ბ3–ბ8 პუნქტებში) და რომელიც აღირიცხება მე-6 პუნქტის გამოყენებით. 

მოიჯარემ ამგვარი იჯარა უნდა აღრიცხოს ამ სტანდარტის გამოყენებით, სტანდარტის 

თავდაპირველი გამოყენების თარიღიდან;  

ბ) ამ სტანდარტზე გადასვლისას მოიჯარეს არ ევალება არანაირი კორექტირების განხორ-

ციელება ისეთი იჯარისთვის, რომელიც წინათ აღირიცხებოდა, როგორც საინვესტიციო 

ქონება ბასს 40-ის – „საინვესტიციო ქონება“ – რეალური ღირებულების მოდელით. მოიჯარემ 

ამგვარი იჯარიდან წარმოქმნილი აქტივების გამოყენების უფლებები და საიჯარო ვალდე-

ბულებები უნდა აღრიცხოს ბასს 40-ისა და წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებით, 

სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღიდან;  

 გ) მოიჯარემ თავდაპირველი გამოყენების თარიღით განსაზღვრული რეალური ღირებულებით 

უნდა შეაფასოს ისეთ იჯარასთან  დაკავშირებული აქტივის გამოყენების უფლება, რომელიც 

წინათ ბასს 17-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული იყო საოპერაციო იჯარად და სტან-

დარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღიდან აღრიცხული იქნება, როგორც საინვეს-

ტიციო ქონება, ბასს 40-ის რეალური ღირებულების მოდელით. მოიჯარემ ამგვარი იჯარის 

შედეგად წარმოქმნილი აქტივის გამოყენების უფლება და საიჯარო ვალდებულება უნდა 
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აღრიცხოს ბასს 40-ისა და წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებით, სტანდარტის თავდა-

პირველი გამოყენების თარიღიდან. 

გ10. გ5(ბ) პუნქტის შესაბამისად, მოიჯარეს წინამდებარე სტანდარტის რეტროსპექტულად გამოყე-

ნებისას  ერთი ან რამდენიმე ქვემოთ აღწერილი გამარტივებული მიდგომის გამოყენების უფლება 

აქვს ისეთ იჯარასთან მიმართებით, რომელიც წინათ ბასს 17-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული 

იყო საოპერაციო იჯარად. ამასთან, მოიჯარეს ამ გამარტივებული მიდგომების გამოყენების 

უფლება აქვს ცალკეულ იჯარასთან მიმართებით: 

ა) მოიჯარეს უფლება აქვს ერთი დისკონტირების განაკვეთი გამოიყენოს საკმარისად მსგავსი 

მახასიათებლების მქონე საიჯარო ხელშეკრულებების პორტფელთან მიმართებით 

(როგორიცაა, მაგალითად მსგავსი კლასის საიჯარო აქტივების საიჯარო ხელშეკრულებები, 

რომლებსაც მსგავსი დარჩენილი იჯარის ვადა აქვთ ანალოგიურ ეკონომიკურ გარემოში); 

ბ) გაუფასურების მიმოხილვის ჩატარების ნაცვლად მოიჯარეს უფლება აქვს, ბასს 37-ის – 

„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ – შესაბამისად გააანა-

ლიზოს, არის თუ არა იჯარა ზარალიანი. ამასთან, ეს ანალიზი უშუალოდ სტანდარტის 

თავდაპირველი გამოყენების თარიღის წინ უნდა ჩაატაროს. თუ მოიჯარე გადაწყვეტს 

ზემოაღნიშნული გამარტივებული მიდგომის გამოყენებას, მან სტანდარტის თავდაპირველი 

გამოყენების თარიღისთვის უნდა დააკორექტიროს აქტივის  გამოყენების უფლება ზარალიან 

იჯარასთან დაკავშირებით აღიარებული ანარიცხის ტოლი თანხით, რომელიც ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული იყო უშუალოდ სტანდარტის თავდაპირველი 

გამოყენების თარიღამდე;  

გ) მოიჯარეს უფლება აქვს გადაწყვიტოს, რომ არ გამოიყენებს გ8 პუნქტით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნებს ისეთ იჯარასთან მიმართებით, რომლის იჯარის ვადა სტანდარტის თავდა-

პირველი გამოყენების თარიღის შემდეგ 12 თვის განმავლობაში იწურება. ასეთ შემთხვევაში, 

მოიჯარემ:  

(i) ამგვარი იჯარა მოკლევადიანი იჯარის მსგავსად უნდა აღრიცხოს, როგორც ეს 

აღწერილია მე-6 პუნქტში; და 

(ii) ამ იჯარასთან დაკავშირებული დანახარჯი უნდა გაამჟღავნოს მოკლევადიანი იჯარის 

ხარჯის შესახებ  გასამჟღავნებელ  ინფორმაციასთან ერთად, იმ წლიურ საანგარიშგებო 

პერიოდში, რომელსაც განეკუთვნება სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების 

თარიღი. 

დ) მოიჯარეს უფლება აქვს, თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯები არ გაითვალისწინოს 

სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღით აქტივის გამოყენების უფლების 

შეფასებაში;  

ე) მოიჯარეს უფლება აქვს რეტროსპექტული ხედვა (წარსული მოვლენების შეფასება) 

გამოიყენოს, მაგალითად იჯარის ვადის განსაზღვრისას, თუ ხელშეკრულება ითვალის-

წინებს იჯარის გაგრძელების ან ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლებას. 

           იჯარა, რომელიც წინათ კლასიფიცირებული იყო, როგორც ფინანსური იჯარა 

გ11. თუ მოიჯარე გ5(ბ) პუნქტის შესაბამისად წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებას გადაწყვეტს 

ისეთი იჯარისთვის, რომელიც წინათ ბასს 17-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული იყო ფინანსურ 

იჯარად, სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის აქტივის გამოყენების 

უფლებისა და საიჯარო ვალდებულების საბალანსო ღირებულება იქნება საიჯარო აქტივისა და 

საიჯარო ვალდებულების საბალანსო ღირებულება, რომელიც მათ ჰქონდა უშუალოდ ბასს 17-ის 

გამოყენებით შეფასებამდე. ამგვარ იჯარასთან მიმართებით მოიჯარემ აქტივის გამოყენების 

უფლება და საიჯარო ვალდებულება უნდა აღრიცხოს  წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებით 

სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღიდან.    

         განმარტებითი შენიშვნები 

გ12. თუ მოიჯარე  წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებას გადაწყვეტს  გ5(ბ) პუნქტის შესაბამისად, მან 

სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით  უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია           
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ბასს 8-ის 28-ე პუნქტის მოთხოვნების გათვალისწინებით, იმ ინფორმაციის გარდა, რომელიც 

მითითებულია ბასს 8-ის 28(ვ) პუნქტში. ბასს 8-ის 28(ვ) პუნქტში მითითებული ინფორმაციის ნაც-

ვლად მოიჯარემ უნდა: 

ა) გაამჟღავნოს მოიჯარის ზღვრული სასესხო განაკვეთების საშუალო შეწონილი მნიშვნელობა, 

რომლებიც გამოიყენა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში  სტანდარტის თავდაპი-

რველი გამოყენების თარიღისთვის აღიარებულ საიჯარო ვალდებულებებთან მიმართებით; 

და 

ბ) ახსნას შემდეგ ორ სიდიდეს შორის განსხვავება: 

(i)    სტანდარტის თავდაპირველი აღიარების თარიღის უშუალო წინა წლიური საანგა-

რიშგებო პერიოდის ბოლოს ბასს 17-ის შესაბამისად გამჟღავნებული საოპერაციო  

იჯარის სახელეშკრულებო ვალდებულებები, რომლებიც დისკონტირებულია 

სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის განსაზღვრული მოიჯარის 

ზღვრული სასესხო განაკვეთით, როგორც აღწერილია გ8(ა) პუნქტში; და 

(ii) საიჯარო ვალდებულებები, რომლებიც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

აღიარებულია სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის. 

გ13. თუ მოიჯარე  იყენებს გ10 პუნქტში აღწერილ ერთ ან რამდენიმე გამარტივებულ მიდგომას, მან 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ეს ფაქტი. 

მეიჯარეები 

გ14. გ15 პუნქტში აღწერილი შემთხვევების გარდა, მეიჯარეს არანაირი კორექტირების განხორ-

ციელება არ ევალება ამ სტანდარტზე გადასვლისას ისეთ იჯარასთან მიმართებით,  სადაც ის მეი-

ჯარეა და მან ამგვარი იჯარა უნდა აღრიცხოს წინამდებარე სტანდარტის გამოყენებით 

სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღიდან. 

გ15. შუალედურმა მეიჯარემ: 

ა) ხელახლა უნდა შეაფასოს ქვეიჯარა, რომელიც ბასს 17-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული 

იყო საოპერაციო იჯარად და ისევ მოქმედია სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების 

თარიღისთვის, რათა თითოეული ქვეიჯარისთვის დაადგინოს, წინამდებარე სტანდარტის 

გამოყენებით მისი კლასიფიცირება საოპერაციო იჯარად არის აუცილებელი, თუ ფინანსურ 

იჯარად. შუალედურმა მეიჯარემ ამგვარი შეფასება უნდა განახორციელოს სტანდარტის 

თავდაპირველი გამოყენების თარიღით, ძირითადი იჯარისა და ქვეიჯარის  დარჩენილი 

სახელშეკრულებო ვადებისა და პირობების საფუძველზე ამ თარიღის მდგომარეობით;  

ბ) ქვეიჯარა, რომელიც ბასს 17-ის შესაბამისად კლასიფიცირებული იყო საოპერაციო იჯარად, 

მაგრამ წინამდებარე სტანდარტის მიხედვით ფინანსურ იჯარას წარმოადგენს, უნდა 

აღრიცხოს, როგორც ახალი ფინანსური იჯარის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა სტან-

დარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღით. 

სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღამდე განხორციელებული 

გაყიდვის ოპერაციები უკუიჯარის პირობით 

გ16. საწარმოს არ ევალება სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღამდე განხორციელებული 

უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციების ხელახლა შეფასება იმის დასადგენად, საიჯარო 

აქტივის გადაცემა აკმაყოფილებს თუ არა ფასს 15-ით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს იმის 

თაობაზე, რომ ოპერაცია აღიარდეს როგორც გაყიდვა.   

გ17. თუ უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაცია ბასს 17-ის შესაბამისად აღიარებული იყო როგორც 

გაყიდვა და ფინანსური იჯარა, გამყიდველმა მოიჯარემ: 

ა) უკუიჯარა იგივენაირად უნდა აღრიცხოს, როგორც აღრიცხავს ნებისმიერ სხვა ფინანსურ 

იჯარას, რომელიც არსებობს სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღით; და 

ბ) გააგრძელოს გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობის ამორტიზება იჯარის ვადის განმავ-

ლობაში. 
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გ18. თუ უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაცია ბასს 17-ის შესაბამისად აღიარებული იყო როგორც 

გაყიდვა და საოპერაციო იჯარა, გამყიდველმა მოიჯარემ: 

ა)    უკუიჯარა იგივენაირად უნდა აღრიცხოს, როგორც აღრიცხავს ნებისმიერ სხვა საოპერაციო 

იჯარას, რომელიც არსებობს სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღით; და 

ბ) დააკორექტიროს უკუიჯარის პირობით გადაცემული აქტივის გამოყენების უფლება იმ 

გადავადებული შემოსულობის ან ზარალის ტოლი თანხით, რომელიც დაკავშირებულია 

არასაბაზრო პირობებთან და ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული იყო 

უშუალოდ სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღამდე. 

თანხები, რომლებიც  წინათ  აღიარებული იყო საწარმოთა  

გაერთიანებებთან დაკავშირებით 

გ19. თუ მოიჯარემ წინათ აქტივი ან ვალდებულება აღიარა  ფასს 3-ის - „საწარმოთა გაერთიანება“ - 

გამოყენებით, საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში შეძენილი საოპერაციო იჯარის ხელსაყრელ 

ან არახელსაყრელ პირობებთან დაკავშირებით, მოიჯარემ უნდა შეწყვიტოს ამ აქტივის ან 

ვალდებულების აღიარება და აქტივის გამოყენების უფლების საბალანსო ღირებულება დააკო-

რექტიროს შესაბამისი თანხით სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის. 

მინიშნებები ფასს 9-ის გამოყენებაზე 

გ20.  თუ საწარმო წინამდებარე სტანდარტს იყენებს, მაგრამ ჯერ არ იყენებს ფასს 9-ს - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები“, მან ყველგან, სადაც მითითებულია ფასს 9, უნდა იგულისხმოს ბასს 39 – 

„ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“.  

სხვა სტანდარტების გაუქმება 

გ21. წინამდებარე სტანდარტი ცვლის შემდეგ სტანდარტებსა და ინტერპრეტაციებს: 

ა) ბასს 17 – „იჯარა“; 

ბ) ფასიკ 4 – `როგორ განვსაზღვროთ, შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას~; 

გ) იმკ 15 – „საოპერაციო იჯარა - სტიმულირება“; და 

დ) იმკ 27 – „გარიგებების შინაარსის შეფასება, რომელიც შეიცავს  იჯარის სამართლებრივ 

ფორმას“. 

. 
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დანართი  დ 

სხვა სტანდარტების შესწორებები  

ამ დანართში გაერთიანებულია ცვლილებები, რომლებიც ბასსს-მა სხვა სტანდარტებში შეიტანა წინამ-
დებარე სტანდარტის გამოცემის შემდეგ. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები უნდა გამოიყენოს 2019  
წლის 1 იანვარს ან მის შემდგომ დაწყებულ წლიურ პერიოდებში. თუ საწარმო ამ სტანდარტს უფრო 
ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს, ამავე პერიოდში უნდა გამოიყენოს ზემოაღნიშნული 
ცვლილებებიც.  
 
საწარმოს ფასს 16-ის გამოყენების უფლება არა აქვს მანამ, სანამ არ გამოიყენებს ფასს 15-ს - „ამონაგები 
მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“ (იხ. გ1 პუნქტი). 

აქედან გამომდინარე, სტანდარტებისთვის, რომლებიც ძალაში იყო 2016 წლის 1 იანვრისთვის, ამ დანა-
რთში წარმოდგენილი ცვლილებები ეყრდნობა ამ სტანდარტების იმ ვერსიებს, რომლებიც ძალაში იყო 
2016 წლის 1 იანვრისთვის, ფასს 15-ით განპირობებული ცვლილებების გათვალისწინებით. ამ დანართში 
განხილულ ზემოაღნიშნული სტანდარტების ტექსტში გათვალისწინებული არ არის სხვა ცვლილებები, 
რომლებიც ძალაში არ იყო 2016 წლის 1 იანვრისთვის. 

სტანდარტებისთვის, რომლებიც ძალაში არ იყო 2016 წლის 1 იანვრისთვის, ამ დანართში წარმოდგენილი 
ცვლილებები ეყრდნობა ამ სტანდარტების თავდაპირველ ვერსიებს, ფასს 15-ით განპირობებული ცვლი-
ლებების გათვალისწინებით. ამ დანართში განხილულ ზემოაღნიშნული სტანდარტების ტექსტში 
გათვალისწინებული არ არის სხვა ცვლილებები, რომლებიც ძალაში არ იყო 2016 წლის 1 იანვრისთვის. 

შეცვლილი პუნქტები ნაჩვენებია გადახაზული ტექსტით, ხოლო ახალი ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან. 

ფასს 1 - ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების პირველად გამოყენება 

 

შეიცვალა 30-ე პუნქტი და დაემატა 39აბ პუნქტი. 

 

         რეალური ღირებულების, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულების გამოყენება 

30.   თუ საწარმო ფასს სტანდარტების შესაბამის საწყის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში რეა-

ლურ ღირებულებას იყენებს, როგორც დასაშვებ საწყის ღირებულებას ძირითადი საშუალებების 

მუხლისათვის, საინვესტიციო ქონების, ან არამატერიალური აქტივისათვის ან აქტივის გამოყენების 

უფლებისთვის (იხ. დ5 და დ7 პუნქტები), მაშინ საწარმოს ფასს სტანდარტების შესაბამის პირველ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში გამჟღავნებული უნდა იყოს ფასს სტანდარტების შესაბამისი საწყისი 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების თითოეული მუხლისათვის: 

           ა) ...  

ძალაში შესვლის თარიღი 

 ...  

39აბ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია 30-ე, გ4, დ1, დ7, დ8ბ და დ9 

პუნქტების შეცვლა, დ9ა პუნქტის გაუქმება და დ9ბ–დ9ე პუნქტების დამატება. საწარმომ ზე-

მოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

 

შეიცვალა გ4 პუნქტი. 

       განთავისუფლება საწარმოთა გაერთიანებებისთვის 

           ...  

გ4. თუ საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, ფასს 3-ს რეტროსპექტულად არ გა-

მოიყენებს საწარმოთა ადრინდელი გაერთიანებისათვის, ამას საწარმოთა ამ გაერთიანებისათვის 

შემდეგი შედეგები ექნება: 

ა) … 
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ვ)     თუ საწარმოთა წარსული გაერთიანებისას შეძენილი აქტივი ან აღებული ვალდებულება აღია-

რებული არ იყო მანამდე გამოყენებული საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპებით, საწარმოს ფასს სტანდარტების შესაბამის საწყის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში ამ მუხლებს ნულის ტოლი დასაშვები საწყისი ღირებულება არა აქვს. ამის ნაც-

ვლად, მყიდველმა საწარმომ ეს აქტივი ან ვალდებულება კონსოლიდირებულ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა აღიაროს და შეაფასოს ისეთ საფუძველზე, რაც ფასს 

სტანდარტებს მოთხოვნილი ექნებოდა შეძენილი საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში. მაგალითად: თუ მყიდველ საწარმოს, მანამდე გამოყენებული საზოგადოდ მი-

ღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, საწარმოთა წარსულ გაერთია-

ნებაში შეძენილი არ ჰქონდა კაპიტალიზებული ფინანსური იჯარა, სადაც შეძენილი საწარმო 

იყო მოიჯარე, მან ამ იჯარის კაპიტალიზაცია უნდა მოახდინოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ისე, როგორც ამის გაკეთებას შეძენილი საწარმოსაგან მოითხოვს ბასს 17 ფასს 16 

- `იჯარა’’, ფასს სტანდარტებით მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

ანალოგიურად, თუ მყიდველ საწარმოს მანამდე გამოყენებული საზოგადოდ მიღებული ბუ-

ღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად აღიარებული არ ჰქონდა პირობითი 

ვალდებულება, რომელიც ისევ არსებობს ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისათვის, 

მყიდველმა ეს პირობითი ვალდებულება უნდა აღიაროს ამ თარიღისათვის, თუ ბასს 37 _ 

`ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და აქტივები~ _ არ კრძალავს მის აღიარებას 

შეძენილი საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში. ამის საპირისპიროდ, თუ აქტივი ან ვალდებუ-

ლება გუდვილს მიეკუთვნებოდა მანამდე გამოყენებული საზოგადოდ მიღებული ბუღალ-

ტრული აღრიცხვის პრინციპებით, მაგრამ ცალკე იქნებოდა აღიარებული ფასს 3-ის თანახმად, 

ეს აქტივი ან ვალდებულება გუდვილში რჩება, თუ ფასს არ მოითხოვს მის აღიარებას შეძენი-

ლი საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში; 

ზ) ...  

 

„დ“ დანართში შეიცვალა დ1, დ7, დ8ბ და დ9 პუნქტები. გაუქმდა დ9ა პუნქტი. დაემატა დ9ბ-დ9ე პუნქტები. 

 

        განთავისუფლება სხვა სტანდარტებიდან 
 ...  

დ1. საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს ერთი ან მეტი შემდეგი შეღავათის გამოყენება: 

           ა)   ...  

           დ)   იჯარა (პუნქტები დ9 და დ9ა) დ9ბ–დ9ე); 

          ...  

დასაშვები საწყისი ღირებულება 

 ...  

დ7. დ5 და დ6 პუნქტების არჩევანის უფლების გამოყენება ასევე შესაძლებელია: 

ა)   საინვესტიციო ქონებისათვის, თუ საწარმო გადაწყვეტს ბასს 40-ის _ `საინვესტიციო              
ქონება’’ _ თვითღირებულების მოდელის გამოყენებას; და  

 (აა) აქტივების გამოყენების უფლებებისთვის (ფასს 16 – „იჯარა“);  და  

 ბ) ...  

 ...  

დ8ბ.   ზოგიერთ საწარმოს გააჩნია ისეთი ძირითადი საშუალებები, აქტივების გამოყენების უფლებები, ან 

არამატერიალური აქტივები, რომლებიც გამოიყენება, ან ადრე გამოიყენებოდა ოპერაციებში, 

რომლებიც სატარიფო რეგულირებას ექვემდებარება. ამგვარი მუხლების საბალანსო ღირებულება 

შეიძლება მოიცავდეს ისეთ თანხებს, რომლებიც განსაზღვრული იყო მანამდე გამოყენებული 

საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებით, მაგრამ არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს ფასს სტანდარტების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში, საწარმოს, 

რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, ამგვარი მუხლისთვის შეუძლია ფასს 

სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისთვის არსებული, მანამდე გამოყენებული საზოგადოდ 

მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისი საბალანსო ღირებულება მიიჩნიოს 

დასაშვებ საწყის ღირებულებად. თუ საწარმო რომელიმე მუხლისთვის გამოიყენებს ამ გამონაკლის 

მიდგომას, აუცილებელი არ არის, იგივე მიდგომა გამოიყენოს ყველა მუხლისთვის. ფასს სტან-
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დარტებზე გადასვლის თარიღისთვის, საწარმომ გაუფასურებაზე უნდა შეამოწმოს ყველა მუხლი, 

რომლისთვისაც გამოიყენა ზემოაღნიშნული გამონაკლისი მიდგომა. წინამდებარე პუნქტის მიზნე-

ბისთვის, მაშინ მიიჩნევა, რომ ოპერაციები (საქმიანობა) ექვემდებარება სატარიფო რეგულირებას, 

თუ მათ მიმართ გამოიყენება ფასების დადგენის რეჟიმი, რომლის დაწესებაც შეუძლია საწარმოს 

მომხმარებლებისთვის მიწოდებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე და ამ რეჟიმს ზედამხე-

დველობას უწევს ან/და ამტკიცებს ტარიფების მარეგულირებელი ორგანო. (როგორც ეს ტერმინი 

განმარტებული ფასს 14-ში - „გადავადებული სატარიფო სხვაობების ანგარიშები“) 

         იჯარა 

 დ9.   საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უფლება აქვს გამოიყენოს ფასიკ 4-ის 

_ `როგორ განვსაზღვროთ, შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას~ _ გარდამავალი დებულებები. 

ამგვარად, ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისათვის არსებული შეთანხმება შეიცავს თუ არა 

იჯარას, მას შეუძლია განსაზღვროს ამ თარიღისათვის არსებულ ფაქტებსა და გარემოებებზე 

დაყრდნობით.  საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უფლება აქვს, ფასს 16-

ის მე-9-11 პუნქტების გამოყენებით ამ თარიღისთვის არსებულ ფაქტებსა და გარემოებებზე 

დაყრდნობით შეაფასოს, ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისთვის არსებული ესა თუ ის 

ხელშეკრულება შეიცავს თუ არა იჯარას.  

დ9ა.    [გაუქმებულია] თუ საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, მანამდე 

გამოყენებული საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად 

ისეთივე გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული შეთანხმების კლასიფიკაციის თაობაზე, შეიცავს თუ 

არა ის იჯარას, როგორც მოითხოვება ფასიკ 4-ით, მას არ დასჭირდება შეთანხმების ხელახლა 

შეფასება ფასს სტანდარტებზე გადასვლისას. ამ საწარმოსთვის, ზემოაღნიშნულ გადაწყვეტილებას 

იგივე შედეგი ექნება, რასაც მიიღებდა ბასს 17-ის _ `იჯარა~ და ფასიკ 4-ის გამოყენებით. 

დ9ბ. როდესაც საწარმო, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, მოიჯარეა, რომელიც 

აღიარებს საიჯარო ვალდებულებებს და აქტივების გამოყენების უფლებებს, მას ქვემოთ აღწერილი 

მიდგომის გამოყენების უფლება აქვს ყველა იჯარასთან მიმართებით (დ9დ პუნქტში აღწერილი 

გამარტივებული მიდგომის გათვალისწინებით):  

ა) საიჯარო ვალდებულება შეაფასოს ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისთვის. მოიჯარემ 

ამ მიდგომის თანახმად, ეს საიჯარო ვალდებულება უნდა შეაფასოს დარჩენილი საიჯარო 

გადახდების დღევანდელი ღირებულების ტოლი თანხით (იხ. პუნქტი დ9ე), რომელიც დისკო-

ნტირებული იქნება ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისთვის განსაზღვრული 

მოიჯარის ზღვრული სასესხო განაკვეთით; 

ბ)  აქტივის გამოყენების უფლება შეაფასოს ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისთვის.  

მოიჯარეს უფლება აქვს თითოეული იჯარისთვის ცალ-ცალკე მიიღოს გადაწყვეტილება იმის 

თაობაზე, როგორ შეაფასებს აქტივის გამოყენების უფლებას:  

(i) საბალანსო ღირებულებით ისე, თითქოს ფასს 16-ს იყენებდა იჯარის ვადის დაწყების 

თარიღამდე (იხ. დ9(ე), პუნქტი), მაგრამ მისი დისკონტირებით ფასს სტანდარტებზე 

გადასვლის თარიღისთვის განსაზღვრული მოიჯარის ზღვრული სასესხო განაკვეთით; 

ან 

(ii) საიჯარო ვალდებულების ტოლი თანხით, რომელიც კორექტირებული იქნება იჯარა-

სთან დაკავშირებით წინასწარ განხორციელებული ან დარიცხული საიჯარო გადახ-

დების თანხით, რომელიც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული იყო 

უშუალოდ ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღამდე; 

გ) გამოიყენოს  ბასს 36  აქტივების გამოყენების უფლებებთან მიმართებით, ფასს სტანდარტებზე 

გადასვლის თარიღით. 

დ9გ. დ9ბ პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების მიუხედავად, მოიჯარეს, რომელიც პირველად 

იყენებს ფასს სტანდარტებს, აქტივის გამოყენების უფლების შეფასების უფლება აქვს ფასს 

სტანდარტებზე გადასვლის თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური ღირებულებით, ისეთ 

იჯარასთან მიმართებით, რომელიც აკმაყოფილებს ბასს 40-ის საინვესტიციო ქონების განმარტებას 

და ფასს სტანდარტებზე გადასვლის თარიღიდან შეფასებულია ბასს 40-ით გათვალისწინებული 

რეალური ღირებულების მოდელით.  

დ9დ. მოიჯარეს, რომელიც პირველად იყენებს ფასს სტანდარტებს, უფლება აქვს  ერთი ან რამდენიმე 

ქვემოთ აღწერილი მიდგომა გამოიყენოს ცალკეულ იჯარასთან მიმართებით ფასს სტანდარტებზე 

გადასვლის თარიღისთვის: 
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ა) ერთი დისკონტირების განაკვეთი გამოიყენოს საკმარისად მსგავსი მახასიათებლების მქონე 

საიჯარო ხელშეკრულებების პორტფელთან მიმართებით (როგორიცაა, მაგალითად, მსგავსი 

კლასის საიჯარო აქტივების საიჯარო ხელშეკრულებები, რომლებსაც მსგავსი დარჩენილი 

იჯარის ვადა აქვთ ანალოგიურ ეკონომიკურ გარემოში);  

ბ) გადაწყვიტოს, რომ არ გამოიყენებს დ9ბ პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ისეთ 

იჯარასთან მიმართებით, რომლისთვისაც იჯარის ვადა (იხ. დ9ე პუნქტი) იწურება ფასს 

სტანდარტებზე გადასვლის თარიღის შემდეგ 12 თვის განმავლობაში. ამის ნაცვლად, საწარმომ  

ეს იჯარა იმგვარად უნდა აღრიცხოს (მათ შორის, მის შესახებ ისეთი ინფორმაცია უნდა 

გაამჟღავნოს), თითქოს მოკლევადიანი იჯარაა, რომელიც აღირიცხება ფასს 16-ის მე-6 პუნქტის 

შესაბამისად; 

გ)   გადაწყვიტოს, რომ არ გამოიყენებს დ9ბ პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ისეთ 

იჯარასთან მიმართებით, რომლის საიჯარო აქტივს დაბალი ღირებულება აქვს  (როგორც 

აღწერილია ფასს 16-ის ბ3-ბ8 პუნქტებში). ამის ნაცვლად, საწარმომ  ეს იჯარა უნდა აღრიცხოს 

(მათ შორის, მის შესახებ ინფორმაციაც უნდა გაამჟღავნოს) ფასს 16-ის მე-6 პუნქტის 

შესაბამისად; 

დ) თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯები არ გაითვალისწინოს (იხ. დ9ე პუნქტი) ფასს 

სტანდარტებზე გადასვლის თარიღით აქტივის გამოყენების უფლების შეფასებაში;  

ე) რეტროსპექტული ხედვა (წარსული მოვლენების შეფასება) გამოიყენოს, მაგალითად იჯარის 

ვადის განსაზღვრისას, თუ ხელშეკრულება ითვალისწინებს იჯარის გაგრძელების ან ვადამდე 

შეწყვეტის არჩევანის უფლებას.  

დ9ე. ტერმინები: საიჯარო გადახდები, მოიჯარე, მოიჯარის ზღვრული სასესხო განაკვეთი, იჯარის 

ვადის დაწყების თარიღი, თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯები და იჯარის ვადა 

განმარტებულია ფასს 16-ში და წინამდებარე სტანდარტშიც იმავე მნიშვნელობით გამოიყენება, რაც 

ფასს 16-ში აქვს მინიჭებული.  

 

ფასს 3  - საწარმოთა გაერთიანება 

 

შეიცვალა მე-14 და მე-17 პუნქტები და დაემატა 28ა და 28ბ პუნქტები და შესაბამისი სათაურები, ასევე 64ნ 

პუნქტი. 

 

აღიარების პირობები 

 ...  

14.    ბ28-ბ40 ბ31-ბ40 პუნქტებში მოცემულია მითითებები საოპერაციო იჯარისა და არამატერიალური 

აქტივების აღიარების შესახებ. 22-28ბ პუნქტებში განსაზღვრულია იდენტიფიცირებადი აქტივებისა 

და ვალდებულებების სახეობები, რომელიც შეიცავს ისეთ მუხლებს, რომლებისთვისაც მოცემული 

სტანდარტი მცირე გამონაკლისებს უშვებს აღიარების პრინციპისა და პირობების  გამოყენებაში. 

             

           საწარმოთა გაერთიანებაში შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და აღებული 
ვალდებულებების სავალდებულო კლასიფიკაცია, ან კლასიფიცირება საწარმოს მიერ, 
საკუთარი შეხედულებისამებრ 

              ...  

17.      წინამდებარე სტანდარტი უშვებს ორ გამონაკლისს მე-15 პუნქტში მოცემულ პრინციპთან მიმართე-

ბით: 

ა) ისეთი საიჯარო ხელშეკრულების კლასიფიკაცია საოპერაციო იჯარად ან ფინანსურ იჯარად 

ბასს 17-ის ფასს 16-ის _ `იჯარა~ _ შესაბამისად, სადაც შეძენილი საწარმო მეიჯარეა; და 

ბ)         ... 
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იჯარა, სადაც შეძენილი საწარმო მოიჯარეა 

 

28ა. მყიდველმა საწარმომ ფასს 16-ის შესაბამისად უნდა აღიაროს ისეთ იჯარასთან დაკავშირებული 

აქტივების გამოყენების უფლებები და საიჯარო ვალდებულებები, სადაც მოიჯარე შეძენილი 

საწარმოა. მყიდველ საწარმოს არ ევალება აქტივების გამოყენების უფლებებისა და საიჯარო 

ვალდებულებების აღიარება ისეთ იჯარასთან მიმართებით:   

ა) რომლისთვისაც იჯარის ვადა (როგორც განმარტებულია ფასს 16-ში) იწურება შეძენის 

თარიღიდან 12 თვის განმავლობაში; ან 

ბ) რომლის საიჯარო აქტივს დაბალი ღირებულება აქვს (როგორც ეს აღწერილია ფასს 16-ის   

ბ3–ბ8 პუნქტებში). 

28ბ. მყიდველმა საწარმომ საიჯარო ვალდებულება უნდა შეაფასოს დარჩენილი საიჯარო გადახდების 

(როგორც განმარტებულია ფასს 16-ში) დღევანდელი ღირებულების ტოლი თანხით ისე, თითქოს 

შეძენილი იჯარა ახალი იჯარა იყო შეძენის თარიღისთვის.  მყიდველმა საწარმომ იმავე სიდიდის 

თანხით უნდა შეაფასოს აქტივის გამოყენების უფლება, როგორც შეფასებულია საიჯარო 

ვალდებულება და ეს თანხა დააკორექტიროს საიჯარო ხელშეკრულების პირობების 

გათვალისწინებით, რომლებიც საბაზრო პირობებთან შედარებით მისაღები ან მიუღებელია.  

 

ძალაში შესვლის თარიღი 
 ...  

64ნ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-14, მე-17, ბ32 და ბ42 

პუნქტებისა და შესაბამისი სათაურების შეცვლა, ასევე 28ა–28ბ პუნქტებისა და შესაბამისი 

სათაურების დამატება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, 

როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

 

„ბ“  დანართში გაუქმდა  ბ28–ბ30 პუნქტები და შესაბამისი სათაურები, ხოლო ბ32 და ბ42 პუნქტები შეიცვალა.  

 

საოპერაციო იჯარა 

ბ28. [გაუქმებულია] მყიდველმა საწარმომ არ უნდა აღიაროს საოპერაციო იჯარასთან (რომელშიც 

შეძენილი საწარმო წარმოადგენს მოიჯარეს) დაკავშირებული არანაირი აქტივი ან ვალდებულება, 

გარდა იმისა, რაც მითითებულია ბ29-ე და ბ30-ე პუნქტებში. 

ბ29. [გაუქმებულია] მყიდველმა საწარმომ უნდა განსაზღვროს, მისაღებია თუ არა ცალკეული 

საოპერაციო იჯარის პირობები (სადაც შეძენილი საწარმო წარმოადგენს მოიჯარეს). თუ 

საოპერაციო იჯარის პირობები საბაზრო პირობებთან შედარებით მისაღებია, მყიდველმა საწარმომ 

უნდა აღიაროს არამატერიალური აქტივი, ხოლო თუ მიუღებელია, მაშინ უნდა აღიაროს 

ვალდებულება. ბ42 პუნქტში მოცემულია მითითებები, როგორ უნდა განისაზღვროს საოპერაციო 

იჯარის ობიექტი აქტივის რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისთვის, როდესაც საოპერაციო 

იჯარაში შეძენილი საწარმო წარმოადგენს მეიჯარეს. 

ბ30. [გაუქმებულია] საოპერაციო იჯარასთან შეიძლება დაკავშირებული იყოს იდენტიფიცირებადი 

არამატერიალური აქტივი, რაც შეიძლება დასტურდებოდეს ბაზრის მონაწილეთა მზადყოფნით 

(სურვილით), გადაიხადონ იჯარის ფასი იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი საბაზრო პირობების 

იდენტურია. მაგალითად, აეროპორტის შესასვლელის ან სავაჭრო რაიონში მაღაზიის ფართობის 

იჯარამ შეიძლება განაპირობოს ბაზარზე შეღწევა, ან სხვა სამომავლო ეკონომიკური სარგებელი, 

რომელიც კვალიფიცირდება, როგორც იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივები, 

მაგალითად, კლიენტთან ურთიერთობები. ასეთ შემთხვევაში, მყიდველმა საწარმომ ეს 

იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივი უნდა აღიაროს ბ31 პუნქტის შესაბამისად. 

        არამატერიალური აქტივები 
           … 

ბ32. არამატერიალური აქტივი, რომელიც სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმებს აკმაყო-

ფილებს, იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა მაშინაც კი, თუ შეუძლებელია მისი გადაცემა ან გამო-

ცალკევება შეძენილი საწარმოდან, ან სხვა უფლებებიდან და ვალდებულებებიდან. მაგალითად: 
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ა) [გაუქმებულია] შეძენილი საწარმო საოპერაციო იჯარით იღებს საწარმოო მოწყობილობას და 

საოპერაციო იჯარის პირობები მისაღებია საბაზრო პირობებთან შედარებით. იჯარის 

პირობები აშკარად კრძალავს იჯარის გადაცემას (გაყიდვის ან ქვეიჯარის საშუალებით). თანხა, 

რის გამოც საიჯარო პირობები მისაღებად ითვლება იმავე ან მსგავსი მუხლების მიმდინარე 

საბაზრო გარიგებების პირობებთან შედარებით, არის არამატერიალური აქტივი, რომელიც 

აკმაყოფილებს გუდვილისგან განცალკევებით აღიარების სახელშეკრულებო-იურიდიულ 

კრიტერიუმებს, თუმცა მყიდველ საწარმოს არ შეუძლია მისი გაყიდვა ან საიჯარო 

ხელშეკრულების რაიმე გზით სხვაზე გადაცემა; 

ბ) ...  

ისეთ  საოპერაციო იჯარას დაქვემდებარებული აქტივები, სადაც შეძენილი საწარმო 

მეიჯარეა 
ბ42.    საოპერაციო იჯარაში, სადაც შეძენილი საწარმო მეიჯარეა, შეძენის თარიღისათვის ისეთი აქტივის 

რეალური ღირებულების შეფასებისას, როგორიცაა შენობა ან პატენტი, მყიდველმა საწარმომ 

მხედველობაში უნდა მიიღოს იჯარის პირობები. სხვა სიტყვებით, მყიდველი საწარმო არ აღიარებს 

ცალკე აქტივს ან ვალდებულებას, თუ საოპერაციო იჯარის პირობები მისაღები ან მიუღებელია 

საბაზრო პირობებთან შედარებით. , როგორც ამას მოითხოვს ბ29 პუნქტი იმ იჯარისთვის, სადაც 

შეძენილი საწარმო წარმოადგენს მოიჯარეს. 

 

ფასს 4  - სადაზღვევო ხელშეკრულებები  
 

შეიცვალა მე-4 პუნქტი, რომელიც შეცვლილი იყო ფასს 15-ის შესაბამისად და დაემატა 41ი პუნქტი. 

 

მოქმედების სფერო 

 ...  

4. საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი არ უნდა გამოიყენოს: 

ა) ...  

გ) ისეთი სახელშეკრულებო უფლებების ან ვალდებულებებისათვის, რომლებიც პირობითია და 

დაკავშირებულია არასაფინანსო მუხლის (მაგალითად, ზოგიერთი სახის სალიცენზიო მოსაკ-

რებელი, როიალტები, პირობითი ცვლადი საიჯარო გადახდები და მსგავსი მუხლები) მომავ-

ალ გამოყენებასთან ან გამოყენების უფლებასთან, ასევე მოიჯარის ნარჩენი ღირებულების გა-

რანტიისათვის, რომელიც გაითვალისწინება ფინანსური იჯარით (იხ. ბასს 17 ფასს 16 _ ,,იჯა-
რა“ , ფასს 15 – ,,ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“  და ბასს 

38 - ,,არამატერიალური აქტივები“ ); 

დ) ...  

 

ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე გადასვლა 

 ...  

41ი.    2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-4 პუნქტის შეცვლა. საწარმომ 

ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს. 

 

ფასს 7  - ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები 

 

შეიცვალა 29-ე პუნქტი და დაემატა 44გგ პუნქტი. 

       რეალური ღირებულება 
 ...  

29. რეალური ღირებულების გამჟღავნება არ მოითხოვება: 

ა) ...  
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ბ) ისეთ წილობრივ ინსტრუმენტებში განხორციელებულ ინვესტიციასთან დაკავშირებით, 

რომლისთვისაც არ არსებობს იდენტური ინსტრუმენტის აქტიურ ბაზარზე კოტირებული ფასი 

(ე.ი. 1-ლი დონის ამოსავალი მონაცემები), ან ამგვარ წილობრივ ინსტრუმენტებთან 

დაკავშირებული წარმოებული ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც შეფასებულია ბასს 39-ის 

შესაბამისად იმის გამო, რომ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, სხვა მხრივ, 

შეუძლებელია; ან 

გ) ისეთი ხელშეკრულებისთვის, რომელიც შეიცავს დისკრეციული მონაწილეობის პირობას 

(როგორც აღწერილია ფასს 4-ში), თუ ამ პირობის რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შეუძლებელია; ან 

დ) საიჯარო ვალდებულებებისთვის. 

 

ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე გადასვლა 

 … 

44გგ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია 29-ე და ბ11დ პუნქტების 

შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც 

გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

 

„ბ“ დანართში შეიცვალა ბ11დ პუნქტი. 

 

        ლიკვიდობის რისკის შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის განმარტება  

(პუნქტები 34(ა) და 39(ა) და (ბ))  

                  … 

ბ11დ. 39(ა) და (ბ) პუნქტის შესაბამისად მომზადებულ  სახელშეკრულებო დაფარვის ვადების ანალიზ-

ში განმარტებული თანხები წარმოადგენს სახელშეკრულებო არადისკონტირებულ ფულად 

ნაკადებს, მაგალითად:  

       ა) ფინანსური იჯარის მთლიან (ბრუტო) მთლიან საიჯარო ვალდებულებებს  (ფინანსური   

ხარჯების გამოქვითვამდე); 

           ბ)   ...  

 

ფასს 9 - ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

შეიცვალა 2.1 და 5.5.15 პუნქტები და დაემატა 7.1.5 პუნქტი. 

 

       მე-2 თავი  მოქმედების სფერო 

2.1 ნებისმიერმა საწარმომ  წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს ყველა სახის ფინანსური 

ინსტრუმენტის მიმართ, გარდა:  

          ა)    ...  

ბ)  იჯარიდან წარმოშობილი უფლებებისა და ვალდებულებებისა, რომელთა მიმართაც გამოიყენება 

ბასს 17 ფასს 16– „იჯარა“. თუმცა: 

(i)  მეიჯარის  მიერ აღიარებული ფინანსური იჯარის საიჯარო მოთხოვნებისა (ე.ი. 

ინვესტიციები ფინანსურ იჯარაში) და საოპერაციო იჯარის მოთხოვნების მიმართ 

გამოიყენება წინამდებარე სტანდარტის აღიარების შეწყვეტისა და გაუფასურების 

მოთხოვნები; 

(ii)    მოიჯარის მიერ ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებით აღიარებული ვალდებულებების 

მიმართ გამოიყენება წინამდებარე სტანდარტის 3.3.1 პუნქტით გათვალისწინებული 

აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნები; და 

  (iii)  იჯარაში ჩართული წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების მიმართ გამოიყენება ამ 

სტანდარტის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ჩართულ წარმოებულ ინსტრუმენტებს. 

  გ)    ...  
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             გამარტივებული მიდგომა სავაჭრო მოთხოვნებისთვის, სახელშეკრულებო 

აქტივებისა და საიჯარო მოთხოვნებისთვის 

5.5.15 5.5.3 და 5.5.5 პუნქტების მოთხოვნების მიუხედავად, საწარმომ ქვემოთ განხილულ მუხლებთან 

დაკავშირებით, ზარალის რეზერვი ყოველთვის უნდა შეაფასოს თანხით, რომელიც არსებობის 

მანძილზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ტოლია: 

ა)     … 

ბ)   ისეთი ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი საიჯარო მოთხოვნები,  რომლებიც            

ბასს 17-ის ფასს 16 მოქმედების სფეროს განეკუთვნება, თუ საწარმო სააღრიცხვო 

პოლიტიკად ირჩევს ზარალის რეზერვის შეფასებას ისეთი თანხით, რომელიც 

არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი ზარალის ტოლია. აღნიშნული სააღრიცხვო 

პოლიტიკა საწარმომ უნდა გამოიყენოს ყველა საიჯარო მოთხოვნასთან მიმართებით, 

თუმცა შესაძლებელია მისი ცალ-ცალკე გამოყენება ფინანსური და საოპერაციო 

საიჯარო მოთხოვნებისთვის. 

...  

7.1    ძალაში შესვლის თარიღი 

 ...  

7.1.5 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია 2.1, 5.5.15, ბ4.3.8, ბ5.5.34 და 

ბ5.5.46 პუნქტების შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, 

როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

 

„ბ“ დანართში შეიცვალა ბ4.3.8, ბ5.5.34 და ბ5.5.46 პუნქტები. 

 

ჩართული წარმოებულები (ნაწილი 4.3) 
 ...  

ბ4.3.8 შემდეგ მაგალითებში ჩართული წარმოებული ინსტრუმენტის  ეკონომიკური მახასიათებლები 

და რისკები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ძირითადი ხელშეკრულების ეკონომიკურ 

მახასიათებლებსა და რისკებთან. ამ მაგალითებში საწარმო ჩართულ წარმოებულს არ აღრიცხავს 

ძირითადი ხელშეკრულებისაგან განცალკევებით. 

ა)        ...  

 ვ)     ძირითად საიჯარო ხელშეკრულებაში ჩართული წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი 

ძირითად ხელშეკრულებასთან მჭიდროდ დაკავშირებულად მიიჩნევა, თუ ჩართული 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი წარმოადგენს: (1) ინფლაციასთან დაკავშირებულ 

ინდექსს, როგორიცაა საიჯარო გადახდების ინდექსი, სამომხმარებლო ფასების ინდექსის 

მიმართ (იმ პირობით, რომ იჯარა არ არის ლევერიჯებული და ინდექსი უკავშირდება 

მოცემული საწარმოს ეკონომიკური გარემოს ინფლაციას); (2) შესაბამისი გაყიდვების 

მოცულობაზე დაფუძნებულ პირობით ცვლად საიჯარო გადახდას, ან (3)  ცვალებად 

საპროცენტო განაკვეთზე დაფუძნებულ პირობით ცვლად  საიჯარო გადახდას. 

ზ) ...  

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი 

 … 

ბ5.5.34 საიჯარო მოთხოვნებისთვის ზარალის რეზერვის შეფასებისას, მოსალოდნელი საკრედიტო 

ზარალის განსაზღვრისათვის გამოყენებული ფულადი ნაკადები შესაბამისობაში უნდა იყოს იმ 

ფულად ნაკადებთან, რომლებიც ბასს 17-ის ფასს 16-ის -„იჯარა“ - შესაბამისად გამოიყენება 

საიჯარო მოთხოვნების შესაფასებლად. 

  ...  

            ფულის დროითი ღირებულება 
  ...  
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ბ5.5.46 საიჯარო მოთხოვნისთვის მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის დისკონტირება უნდა გან-

ხორციელდეს  იმავე დისკონტირების განაკვეთით, რომელიც საწარმომ გამოიყენა ბასს 17-ის 

ფასს 16-ის შესაბამისად მოცემული საიჯარო მოთხოვნის შეფასებისას. 

 ...  

ფასს 13 - რეალური ღირებულების შეფასება 

 

შეიცვალა მე-6 პუნქტი. 

მოქმედების სფერო 

 ...  

6. წინამდებარე სტანდარტით შეფასებისა და განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნების 

შესახებ გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ეხება: 

ა)       ...  

ბ)  საიჯარო ოპერაციებს, რომლებიც აღირიცხება ფასს 16-ის განეკუთვნება ბასს 17-ის _ `იჯარა~  

_ შესაბამისად მოქმედების სფეროს; და 

 გ)     ...  

 

„გ“ დანართში დაემატა გ6 პუნქტი. 

ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე გადასვლა 

            ...  

გ6. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-6 პუნქტის შეცვლა. საწარ-

მომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

ფასს 15 - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული  ხელშეკრულებებიდან  

 

შეიცვალა მე-5 და 97-ე პუნქტები. 

მოქმედების სფერო 

5. საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს მომხმარებლებთან გაფორმებულ ყველა 

ხელშეკრულებასთან მიმართებაში,  გარდა: 

 ა) საიჯარო ხელშეკრულებებისა, რომლებიც განეკუთვნება ბასს 17-ის ფასს 16-ის – „იჯარა“ - 
მოქმედების სფეროს; 

 ბ)      ...  

        ხელშეკრულების პირობების შესრულების დანახარჯები 

            ...  

97. დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული ხელშეკრულებასთან (ან კონკრეტულ 

სავარაუდო ხელშეკრულებასთან) მოიცავს შემდეგი სახის დანახარჯებს: 

           ა)        ...  
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            გ)  ის განაწილებული დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ხელ-

შეკრულებასთან, ან ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელებულ საქმიანობასთან 

(მაგალითად, ხელშეკრულების მართვისა და მისი შესრულების კონტროლის დანახა-

რჯები, დაზღვევა და ხელშეკრულების პირობების შესასრულებლად გამოყენებული 

ინსტრუმენტებისა, და მოწყობილობებისა და აქტივების გამოყენების უფლებების ცვეთა); 

            დ)      ...  

 

„ბ“ დანართში შეიცვალა ბ66 და ბ77 პუნქტები. 

         ფორვარდი ან ქოლ-ოფციონი 

ბ66. თუ საწარმოს აქვს აქტივის უკუშესყიდვის ვალდებულება ან უფლება (ფორვარდი ან ქოლ-

ოფციონი), მომხმარებელი არ მოიპოვებს კონტროლს აქტივზე, ვინაიდან მომხმარებელი 

შეზღუდულია თავის უნარში, განსაზღვროს აქტივის გამოყენების მიზანი (წესი) და მიიღოს 

აქტივთან დაკავშირებული პრაქტიკულად მთელი დარჩენილი სარგებელი, მიუხედავად იმისა, რომ 

მომხმარებელი ფიზიკურად ფლობს ამ აქტივს. მაშასადამე, საწარმომ ამგვარი  ხელშეკრულება 

უნდა ასახოს, როგორც: 

           ა)     იჯარა, ბასს 17-ის ფასს 16-ის - „იჯარა“ - შესაბამისად, თუ საწარმოს უფლება აქვს, ან ვა-

ლდებულია, აქტივის უკუშესყიდვა განახორციელოს ისეთი თანხით, რომელიც ნაკლებია 

აქტივის თავდაპირველ გასაყიდ ფასზე, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ხელშეკრულება 

უკუშესყიდვის პირობით გაყიდვის ოპერაციის ნაწილია. თუ ხელშეკრულება უკუშესყიდვის 

პირობით გაყიდვის ოპერაციის ნაწილია, საწარმომ უნდა გააგრძელოს აქტივის აღიარება და, 

ამასთან, აღიაროს ფინანსური ვალდებულება მომხმარებლისგან მიღებულ ნებისმიერ 

ანაზღაურებასთან მიმართებით. საწარმომ ფინანსური ვალდებულება უნდა აღიაროს ფასს 9-ის 

შესაბამისად; ან 

            ბ)     ...  

        ფუთ-ოფციონი 

ბ70. როდესაც საწარმოს აქვს აქტივის უკუშესყიდვის ვალდებულება მომხმარებლის მოთხოვნით (ფუთ-

ოფციონი) ისეთ ფასად, რომელიც აქტივის თავდაპირველ გასაყიდ ფასზე ნაკლებია, საწარმომ 

ხელშეკრულების დაწყებისას უნდა გააანალიზოს, გააჩნია თუ არა მომხმარებელს ამ უფლების 

გამოყენებისათვის საკმარისი ეკონომიკური სტიმული. მომხმარებლის მიერ ამგვარი უფლების 

გამოყენება იწვევს იმას, რომ მომხმარებელი, ფაქტობრივად, საწარმოს ანაზღაურებას უხდის 

შეთანხმებული აქტივის დროის გარკვეულ პერიოდში გამოყენების უფლებისთვის. ამგვარად, 

როდესაც მომხმარებელს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სტიმული გააჩნია ამგვარი უფლების 

გამოყენებისთვის, საწარმომ  მოცემული ხელშეკრულება უნდა ასახოს, როგორც იჯარა, ბასს 17-ის  

ფასს 16-ის შესაბამისად,  იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ხელშეკრულება უკუშესყიდვის პირობით 

გაყიდვის ოპერაციის ნაწილია. თუ ხელშეკრულება უკუშესყიდვის პირობით გაყიდვის ოპერაციის 

ნაწილია, საწარმომ უნდა გააგრძელოს აქტივის აღიარება და, ამასთან, აღიაროს ფინანსური 

ვალდებულება მომხმარებლისგან მიღებულ ნებისმიერ ანაზღაურებასთან მიმართებით. საწარმომ 

ფინანსური ვალდებულება უნდა აღიაროს ფასს 9-ის შესაბამისად. 

           ...  

 

„გ“ დანართში დაემატა გ1ა პუნქტი. 

ძალაში შესვლის თარიღი 

 … 

გ1ა. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-5, 97-ე, ბ66 და ბ70 

პუნქტების შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, 

როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  
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ბასს 1 - ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 

 

შეიცვალა 123-ე პუნქტი და დაემატა 139რ პუნქტი. 

სააღრიცხვო პოლიტიკის განმარტება 

 … 

123. სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებისას, ხელმძღვანელობას უხდება სხვადასხვა საკითხის განსჯა, 

იმის გარდა, რაც დაკავშირებულია სააღრიცხვო შეფასებებთან. ამან შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავ-

ლენა იქონიოს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულ თანხებზე. მაგალითად, ხელმძღვანელობა მიმარ-

თავს მსჯელობას, რათა დაადგინოს: 

ა) ...   

ბ) როდის ხდება საწარმოს ფინანსური აქტივებისა და, საიჯარო მეიჯარეების შემთხვევაში, 

საიჯარო აქტივების საკუთრებასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი რისკისა და სარ-

გებლის გადაცემა სხვა საწარმოებზე; და 

გ) ...  

მოცემულ სტანდარტზე გადასვლა და ძალაში შესვლის თარიღი 

 ...  

139რ . 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია 123-ე პუნქტის შეცვლა. 

საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს 

ფასს 16-ს.  

 

ბასს 2  - მარაგები  
 

შეიცვალა მე-12 პუნქტი და დაემატა 40ზ პუნქტი. 

 

          გადამუშავების დანახარჯები 

12. მარაგის გადამუშავების  დანახარჯები მოიცავს ისეთ დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდაა დაკავ-

შირებული პროდუქციის ერთეულის წარმოებასთან, მაგალითად, პირდაპირი შრომითი დანახარ-

ჯები. ისინი მოიცავს აგრეთვე სისტემატურად გასანაწილებელ მუდმივ და ცვლად ზედნადებ ხარ-

ჯებს, რომლებიც გაწეულია ნედლეულისა და მასალების მზა პროდუქციად გარდაქმნის, გადამუშა-

ვების პროცესში. მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები ისეთი არაპირდაპირი საწარმოო დანა-

ხარჯებია, რომლებიც წარმოების მოცულობის ცვლილებასთან მიმართებაში უცვლელი რჩება. ესე-

ნია: ცვეთა, საწარმოო შენობებისა და, მოწყობილობებისა და საწარმოო პროცესში გამოყენებული 

აქტივების გამოყენების უფლებების ექსპლუატაციის ხარჯები, აგრეთვე ქარხნის მართვისა და ად-

მინისტრირების დანახარჯები. ცვლადი საწარმოო ზედნადები ხარჯები ისეთი არაპირდაპირი სა-

წარმოო დანახარჯებია, რომლებიც იცვლება წარმოების მოცულობის ცვლილებების პირდაპირპრო-

პორციულად, როგორიცაა, დანახარჯები დამხმარე (არაპირდაპირ) მასალებსა და დამხმარე 

(არაპირდაპირ) სამუშაო ძალაზე. 

 ...  

ძალაში შესვლის თარიღი 

 … 

40ზ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-12 პუნქტის შეცვლა. 

საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს 

ფასს 16-ს.  
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ბასს 7  - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 

 

შეიცვალა მე-17 და 44-ე პუნქტები და დაემატა 59-ე პუნქტი.  

 

        საფინანსო საქმიანობა 

17. მნიშვნელოვანია საფინანსო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადების ცალკე გამოყოფა, რად-

გან იგი სასარგებლოა საწარმოს კაპიტალის დამფინანსებლის შესაძლო პრეტენზიების შესაფასებ-

ლად, მომავალი ფულადი ნაკადების მიმართ. საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულა-

დი ნაკადების მაგალითებია: 

ა)       ...  

ე) მოიჯარის მიერ ფინანსური იჯარის ვალდებულების შესამცირებლად გადახდილი ფულადი 

სახსრები.  

არაფულადი ოპერაციები 

 ...  

44. ზოგჯერ საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობა პირდაპირ გავლენას არ ახდენს მიმდინარე ფუ-

ლად ნაკადებზე, თუმცა მოქმედებს საწარმოს კაპიტალისა და აქტივების სტრუქტურაზე. არაფულა-

დი ოპერაციების ამოღება ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან შეესაბამება ფულადი ნაკადების ან-

გარიშგების მიზანს, რადგან ამგვარი მუხლები არ გულისხმობს მიმდინარე პერიოდის ფულად ნაკა-

დებს. არაფულადი ოპერაციების მაგალითებია: 

ა) აქტივების შეძენა პირდაპირ შესაბამისი ვალდებულებების აღებით ან ფინანსური იჯარის 

მეშვეობით;  

           ბ)      ...  

ძალაში შესვლის თარიღი 

 ...  

59. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-17 და 44-ე პუნქტების 

შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც 

გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

 

ბასს 12 - მოგებიდან გადასახადები 
 

მე-20 პუნქტი შეიცვალა იმ საწარმოსთვის, რომელსაც არ დაუნერგავს ფასს 9 – „ფინანსური ინსტრუმენტები“  

 

           რეალური ღირებულებით ასახული აქტივები 

20. ფასს სტანდარტებით დაშვებულია, ან მოითხოვება, რომ ზოგიერთი აქტივი აისახოს რეალური ღი-

რებულებით ან გადაფასების ღირებულებით (იხ. ბასს 16 – `ძირითადი საშუალებები~, ბასს 38 – 

`არამატერიალური აქტივები~, ბასს 39 - ,,ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება~, და 
ბასს 40 - ,,საინვესტიციო ქონება“ და ფასს 16 – „იჯარა“ ). ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობით, აქ-

ტივის გადაფასება რეალურ ღირებულებამდე გავლენას ახდენს მიმდინარე საანგარიშგებო პერიო-

დის საგადასახადო მოგების (საგადასახადო  ზარალის) თანხების სიდიდეზე. ამის შედეგად ხდება 

აქტივის საგადასახადო ბაზის კორექტირება და არ წარმოიშობა დროებითი სხვაობა. სხვა ქვეყნების 

კანონმდებლობით კი აქტივის გადაფასება გავლენას არ ახდენს გადაფასების შესაბამისი საანგარიშ-

გებო პერიოდის საგადასახადო მოგების სიდიდეზე, ამიტომ არ ხდება აქტივის საგადასახადო ბა-

ზის კორექტირება. მიუხედავად ამისა, აქტივის საბალანსო ღირებულების ანაზღაურება მომავალში 

გამოიწვევს დასაბეგრი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლას საწარმოში. ამიტომ საგადასახადო და-

ბეგვრის მიზნებისათვის გამოსაქვითი თანხა არ დაემთხვევა აღნიშნულ ეკონომიკურ სარგებელს. 

განსხვავება გადაფასებული აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და მის საგადასახადო ბაზას შორის 

წარმოადგენს დროებით სხვაობას და წარმოშობს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას ან 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივს. ასე ხდება მაშინაც კი, თუ: 

            ა)   ...  
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მე-20 პუნქტი შეიცვალა იმ საწარმოსთვის, რომელმაც დანერგა ფასს 9 – „ფინანსური ინსტრუმენტები“  

 

          რეალური ღირებულებით ასახული აქტივები 

20. ფასს სტანდარტებით დაშვებულია, ან მოითხოვება, რომ ზოგიერთი აქტივი აისახოს რეალური ღი-

რებულებით ან გადაფასების ღირებულებით (იხ. ბასს 16 – `ძირითადი საშუალებები~, ბასს 38 – 

`არამატერიალური აქტივები~, ბასს 39 - ,,ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება~, და 
ბასს 40 - ,,საინვესტიციო ქონება“, ფასს 9 - ,,ფინანსური ინსტრუმენტები“ და ფასს 16 – „იჯარა“ ). 

ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობით, აქტივის გადაფასება რეალურ ღირებულებამდე გავლენას 

ახდენს მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის საგადასახადო მოგების (საგადასახადო  ზარალის) 

თანხების სიდიდეზე. ამის შედეგად ხდება აქტივის საგადასახადო ბაზის კორექტირება და არ წარ-

მოიშობა დროებითი სხვაობა. სხვა ქვეყნების კანონმდებლობით კი აქტივის გადაფასება გავლენას 

არ ახდენს გადაფასების შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის საგადასახადო მოგების სიდიდეზე, 

ამიტომ არ ხდება აქტივის საგადასახადო ბაზის კორექტირება. მიუხედავად ამისა, აქტივის საბა-

ლანსო ღირებულების ანაზღაურება მომავალში გამოიწვევს დასაბეგრი ეკონომიკური სარგებლის 

შემოსვლას საწარმოში. ამიტომ საგადასახადო დაბეგვრის მიზნებისათვის გამოსაქვითი თანხა არ 

დაემთხვევა აღნიშნულ ეკონომიკურ სარგებელს. განსხვავება გადაფასებული აქტივის საბალანსო 

ღირებულებასა და მის საგადასახადო ბაზას შორის წარმოადგენს დროებით სხვაობას და წარმო-

შობს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას ან გადავადებულ საგადასახადო აქტივს. ასე 

ხდება მაშინაც კი, თუ: 

ა) ...  

 

დაემატა 98ზ პუნქტი 

ძალაში შესვლის თარიღი 

 … 

98ზ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-20 პუნქტის შეცვლა. 

საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს 

ფასს 16-ს. 

 

ბასს 16  -ძირითადი საშუალებები 

 

გაუქმდა  მე-4 და 27-ე პუნქტები, შეიცვალა მე-5, მე-10, 44-ე და 68-ე პუნქტები, ასევე 69-ე პუნქტი, რომელიც 

შეცვლილი იყო ფასს 15-ის  შესაბამისად და დაემატა 81მ პუნქტი. 

 

მოქმედების სფერო 

             ...  

4. [გაუქმებულია] ზოგიერთ შემთხვევაში, სხვა სტანდარტით შეიძლება მოითხოვებოდეს ძირითადი 

საშუალებების აღიარება, ამ სტანდარტში მოცემული წესებისაგან განსხვავებით. მაგალითად, ბასს 

17 - `იჯარა’’  - მოითხოვს, რომ საწარმომ იჯარით გაცემული ძირითადი საშუალებების აღიარება 

შეაფასოს რისკებისა და სარგებლის გადაცემის საფუძველზე. თუმცა, ასეთ შემთხვევებშიც, ამ აქტი-

ვებთან დაკავშირებული აღრიცხვის ყველა სხვა ასპექტი, ცვეთის ჩათვლით, განისაზღვრება წინამ-

დებარე სტანდარტის მოთხოვნებით. 

5. საწარმომ, რომელიც თვითღირებულების მოდელს იყენებს საინვესტიციო ქონებისთვის ბასს 40-ის - 

„საინვესტიციო ქონება“ - შესაბამისად, თვითღირებულების მოდელი უნდა გამოიყენოს მოცემული 

სტანდარტის მიზნებისთვისაც მის საკუთრებაში  მყოფი საინვესტიციო ქონების მიმართ.  
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აღიარება 

             ...  

10. საწარმო ყველა ძირითად საშუალებას აფასებს აღიარების ზემოაღნიშნული პრინციპის მიხედვით, 

რომელი თარიღითაც ისინი იქნა შეძენილი. ეს ღირებულება მოიცავს ძირითადი საშუალების თავ-

დაპირველი შეძენის ან შექმნის დროს გაწეულ დანახარჯებს და შემდგომში ნაწილების შეცვლის ან 

მისი მომსახურებისთვის დამატებით გაწეულ დანახარჯებს. ძირითადი საშუალების 

თვითღირებულება შეიძლება მოიცავდეს იმ აქტივების იჯარასთან დაკავშირებით გაწეულ 

დანახარჯებს, რომლებიც გამოიყენება ძირითადი საშუალების მშენებლობის, გაუმჯობესების, მისი 

ნაწილის შეცვლის, ან მომსახურებისთვის, როგორიცაა, მაგალითად აქტივების გამოყენების უფლე-

ბების ცვეთა. 

თვითღირებულების განსაზღვრა 
            ...  

27. [გაუქმებულია] ძირითადი საშუალების საბალანსო ღირებულება, ფინანსური იჯარის დროს, განი-

საზღვრება ბასს 17-ის - „იჯარა“, თანახმად. 

 …  

         ცვეთა 

 ...  

44. საწარმო ადგენს ძირითადი საშუალებების ერთეულის თავდაპირველად აღიარებული მნიშვნელო-

ვანი წილის მოცულობას და ცვეთას არიცხავს ცალ-ცალკე, თითოეულ ასეთ ნაწილს. მაგალითად, 

შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს, რომ თვითმფრინავის კორპუსსა და მის ძრავებს  ცალ-ცალკე 

დაერიცხოს ცვეთა, იმის მიუხედავად, თვითმფრინავი საწარმოს საკუთრებაშია, თუ ფინანსური 

იჯარის ობიექტია. ანალოგიურად, თუ საწარმო იძენს ძირითად საშუალებას, რომელიც 

საოპერაციო იჯარის ობიექტია და იგი არის მეიჯარე, შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს ცვეთის 

ცალკე დარიცხვა მის თვითღირებულებაში ასახულ ისეთ თანხებზე, რომლებიც მისაკუთვნებელია 

საბაზრო პირობებთან შედარებით ხელსაყრელ ან არახელსაყრელ საიჯარო პირობებზე.  

 ...  

აღიარების შეწყვეტა 

 ...  

68. ძირითადი საშუალების ერთეულის აღიარების შეწყვეტის შედეგად მიღებული შემოსულობა ან ზა-

რალი უნდა შევიდეს იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც აღიარების შეწყვეტა მოხდა 

(გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ბასს 17 ფასს 16 – „იჯარა“ - მოითხოვს განსხვავებულ მიდგომას 

აქტივის უკუიჯარით გაყიდვაზე). შემოსულობა  არ უნდა კლასიფიცირდეს როგორც ამონაგები. 

 ...  

69.  ძირითადი საშუალების ერთეულის გასვლა შეიძლება მოხდეს მრავალი გზით (მაგ., გაყიდვით, ფი-

ნანსური იჯარით დატვირთვით ან ჩუქებით). ძირითადი საშუალების გასვლის თარიღი არის 

თარიღი, როდესაც მიმღები კონტროლს მოიპოვებს ამ ძირითად საშუალებაზე ფასს 15-ის იმ 

მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც ეხება შესასრულებელი ვალდებულების შესრულების 

მომენტის დადგენას.  ბასს 17  ფასს 16  გამოიყენება აქტივის უკუიჯარით გაყიდვის შემთხვევებში. 

 ...  

ძალაში შესვლის თარიღი 

 ...  

81მ.   2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-4 და 27-ე პუნქტების გაუქ-

მება და მე-5, მე-10, 44-ე და 68-69-ე პუნქტების შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ 

პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს. 
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ბასს 21 - უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით  გამოწვეული შედეგები 

შეიცვალა მე-16 პუნქტი  და დაემატა 60ლ პუნქტი. 

 

          ფულადი მუხლები 

16.   ფულადი მუხლისათვის დამახასიათებელი არსებითი ნიშანია ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რა-

ოდენობის ფულის ერთეულების მიღების უფლება (ან მიწოდების ვალდებულება). ფულადი მუხ-

ლების მაგალითებია: პენსიები და დაქირავებულ პირთა სხვა გასამრჯელოები, რომლის გადახდა 

ფულადი სახსრებით უნდა მოხდეს; ანარიცხები, რომლისთვისაც ანგარიშსწორება ფულადი 

სახსრებით უნდა მოხდეს; საიჯარო ვალდებულებები; ფულადი დივიდენდები, რომელიც აღიარე-

ბულია ვალდებულების სახით. ანალოგიურად, ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს საწარ-

მოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების ან აქტივების ცვალებადი რაოდენობის მიღებას (ან 

მიწოდებას) და როდესაც მისაღები (ან მისაწოდებელი) რეალური ღირებულება ტოლია ფიქსირე-

ბული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის ერთეულების, წარმოადგენს ფულად მუხლს. პირი-

ქით, არაფულადი მუხლისათვის დამახასიათებელი არსებითი ნიშანია ფიქსირებული ან განსაზ-

ღვრადი რაოდენობის ფულის ერთეულების მიღების უფლების (ან მიწოდების ვალდებულების) 

არარსებობა. არაფულადი მუხლების მაგალითებია: საქონლისა და მომსახურებისათვის წინასწარ 

გადახდილი თანხები (მაგ., გადახდილი საიჯარო ქირა); გუდვილი; არამატერიალური აქტივები; 

მარაგები; ძირითადი საშუალებები; აქტივების გამოყენების უფლებები  და ანარიცხები, რომლის-

თვისაც ანგარიშსწორება არაფულადი აქტივის გადაცემით უნდა მოხდეს. 

ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე გადასვლა 

 … 

60ლ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-16 პუნქტის შეცვლა. 

საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს   

ფასს 16-ს. 
  

ბასს 23  - ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები 

შეიცვალა მე-6 პუნქტი და დაემატა 29გ პუნქტი. 

განმარტებები 

 ...  

6. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები შეიძლება მოიცავდეს:  

ა) ...  

დ) ბასს 17-ის ფასს 16-ის - `იჯარა~ - მიხედვით აღიარებულ საიჯარო ვალდებულებებთან 

დაკავშირებული პროცენტი ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ფინანსური ხარჯები;  და 

ე) ...  

ძალაში შესვლის თარიღი 

 ...  

29გ.  2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-6 პუნქტის შეცვლა. 

საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს 

ფასს 16-ს.  
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ბასს 32 - ფინანსური ინსტრუმენტები: წარდგენა  

 

დაემატა 97ტ პუნქტი. 

 

ძალაში შესვლის თარიღი და  მოცემულ სტანდარტზე გადასვლა  

                 ...  

97ტ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მგ9 და მგ10 პუნქტების შეც-

ვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც 

გამოიყენებს ფასს 16-ს.   

ბასს 37 - ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი 
 აქტივები 

 

შეიცვალა მე-5 პუნქტი და დაემატა 102-ე პუნქტი. 

მოქმედების სფერო 

 ...  

5. თუ სხვა სტანდარტი  განიხილავს ანარიცხების, პირობითი ვალდებულების ან პირობითი აქტივის  

რომელიმე  კონკრეტულ ტიპს, წინამდებარე სტანდარტის ნაცვლად, საწარმო იყენებს იმ შესაბამის 

სტანდარტს. მაგალითად, ანარიცხების ცალკეული ტიპები განხილულია იმ სტანდარტებში, რომ-

ლებიც ეხება:   

           ა)       ...  

           გ) იჯარას (იხ. ბასს 17 ფასს 16 – `იჯარა~). თუმცა, ვინაიდან ბასს 17 არ შეიცავს კონკრეტულ 

მოთხოვნებს ისეთი საოპერაციო იჯარისთვის, რომელიც წაგებიანია, ასეთ შემთხვევაში 

გამოიყენება წინამდებარე სტანდარტი;  წინამდებარე სტანდარტი გამოიყენება ისეთ 

იჯარასთან მიმართებით, რომელიც წაგებიანი ხდება იჯარის ვადის დაწყების თარიღამდე, 

როგორც ეს ტერმინი განმარტებულია ფასს 16-ში. მოცემული სტანდარტი გამოიყენება ასევე 

ფასს 16-ის შესაბამისად აღრიცხულ მოკლევადიან იჯარასა და დაბალი ღირებულების 

საიჯარო აქტივის მქონე იჯარასთან მიმართებითაც, რომლებიც წაგებიანი გახდა;  

           დ)     ...  

ძალაში შესვლის თარიღი  

 ...  

102. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-5 პუნქტის შეცვლა. 

საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 

16-ს. 

ბასს 38 - არამატერიალური აქტივები 

 

შეიცვალა მე-3, მე-6 და 113-ე პუნქტები, ასევე 114-ე პუნქტი, რომელიც შეცვლილი იყო ფასს 15-ის  

შესაბამისად და დაემატა 130მ პუნქტი.  
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მოქმედების სფერო 

 … 

3. თუ სხვა  სტანდარტი ეხება რომელიმე კონკრეტული ტიპის არამატერიალურ აქტივებს, წინამდება-

რე სტანდარტის ნაცვლად საწარმო იყენებს იმ სტანდარტს. მაგალითად, წინამდებარე სტანდარტი 

არ ეხება:  

           ა)     ...  

გ) არამატერიალური აქტივების იჯარას, რომლებიც აღირიცხება ფასს 16-ის - „იჯარა“ -  

შესაბამისად რომელიც განეკუთვნება ბასს 17-ის - `იჯარა~ - მოქმედების სფეროს; 

დ) ...  

6. ფინანსური იჯარის შემთხვევაში, საიჯარო აქტივი შესაძლოა იყოს როგორც მატერიალური, ასევე 

არამატერიალური. თავდაპირველი აღიარების შემდეგ მოიჯარეს საქმე აქვს არამატერიალურ აქ-

ტივთან, რომელსაც განკარგავს ფინანსური იჯარის პირობით და მას აღრიცხავს წინამდებარე სტან-

დარტის შესაბამისად. სალიცენზიო შეთანხმებებით მინიჭებული მოიჯარის უფლებები ისეთ მუხ-

ლებზე, როგორიცაა ფილმები, ვიდეოჩანაწერები, პიესები, ხელნაწერები, პატენტები და საავტორო 

უფლებები, განეკუთვნება წინამდებარე  სტანდარტის მოქმედების სფეროს და არა ბასს 17-ის ფასს 

16-ის.  

...  

მოძველება და გასვლა 

           ...  
113. არამატერიალური აქტივის აღიარების შეწყვეტისას წარმოქმნილი  შემოსულობა ან ზარალი უნდა 

განისაზღვროს  როგორც სხვაობა აქტივის გასვლის წმინდა შემოსავლებსა და აქტივის საბალანსო 

ღირებულებას შორის და უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში (თუ ბასს 17  ფასს 16 - ,,იჯარა~ - 

სხვაგვარად არ მოითხოვს), როდესაც აქტივის აღიარება შეწყდება. შემოსულობა არ კლასიფიცირ-

დება ამონაგებად. 

114. არამატერიალური აქტივის გასვლა შეიძლება რამდენიმე გზით მოხდეს (მაგ., გაყიდვით, ფინანსუ-

რი იჯარით დატვირთვით, ან უსასყიდლოდ გადაცემით). არამატერიალური  აქტივის გასვლის 

თარიღი არის თარიღი, როდესაც მიმღები კონტროლს მოიპოვებს ამ აქტივზე ფასს 15-ის - ,,ამონაგე-
ბი მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან~ - იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რომ-

ლებიც ეხება შესასრულებელი ვალდებულების შესრულების მომენტის დადგენას. ბასს 17 ფასს 16  

ეხება აქტივის გასვლას უკუიჯარის პირობით გაყიდვის მეშვეობით.  

გარდამავალი დებულებები და ძალაში შესვლის თარიღი 

 ...  

130მ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-3, მე-6, 113-ე და114-ე 

პუნქტების შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, 

როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

ბასს 39 - ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება 

 

შეიცვალა მე-2 პუნქტი და დაემატა 103ქ პუნქტი იმ საწარმოსთვის, რომელსაც არ დაუნერგავს ფასს 9 – 

„ფინანსური ინსტრუმენტები“. ბასს 39 არ შეცვლილა იმ საწარმოთათვის, რომლებმაც დანერგეს ფასს 9. 

მოქმედების სფერო 

2. ნებისმიერმა საწარმომ მოცემული სტანდარტი უნდა გამოიყენოს ყველა სახის ფინანსური 

ინსტრუმენტის მიმართ, გარდა:  
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          ა)    ...  

          ბ) იჯარიდან წარმოშობილი უფლებებისა და ვალდებულებებისა, რომელთა მიმართაც 

გამოიყენება ბასს 17  ფასს 16 – „იჯარა“. თუმცა: 

(i)  მეიჯარის  მიერ ფინანსურ იჯარასა (ე.ი. ნეტო ინვესტიცია ფინანსურ იჯარაში) და 

საოპერაციო იჯარასთან დაკავშირებით აღიარებული საიჯარო მოთხოვნების მიმართ 

გამოიყენება წინამდებარე სტანდარტის აღიარების შეწყვეტისა და გაუფასურების 

დებულებები (იხ. პუნქტები    15-37-ე, 58-ე, 59-ე,    63-65-ე და „ა“ დანართის პუნქტები 

მგ36-მგ52 და მგ84-მგ93); 

(ii) მოიჯარის მიერ ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებით აღიარებული ვალდებულებების 

მიმართ გამოიყენება წინამდებარე სტანდარტის 39-ე პუნქტით გათვალისწინებული 

აღიარების შეწყვეტის დებულებები (იხ. პუნქტები 39-42-ე და „ა“ დანართის პუნქტები 

მგ57-მგ63); და 

 (iii) ...  

ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე გადასვლა 

 ...  

103ქ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-2 და მგ33 პუნქტების 

შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც 

გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

ბასს 40 - საინვესტიციო ქონება  

 

იმის გამო, რომ ბევრი ცვლილება შევიდა ბასს 40-ში - „საინვესტიციო ქონება“, ამ სტანდარტის სრული 

ტექსტი და მასში შესატანი ცვლილებები მთლიანად გადმოტანილია „დ“ დანართის ბოლოს. 

 

ბასს 41 - სოფლის მეურნეობა 

 

შეიცვალა მე-2 პუნქტი და დაემატა 64-ე პუნქტი. 

 

მოქმედების სფერო 

   ...  

2.       წინამდებარე სტანდარტი არ გამოიყენება: 

          ა)       ...  

ე)  სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული მიწის იჯარიდან წარმოშობილი აქტივების 

გამოყენების უფლებების მიმართ; (იხ. ფასს 16)  

...  

ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე გადასვლა 

 ...  

64. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-2 პუნქტის შეცვლა. საწარ-

მომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  
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ფასიკ 1 - ცვლილებები   ექსპლუატაციიდან ამოღების, ადგილმდებარეობის 
აღდგენისა და მსგავს ვალდებულებებში  

 

ცვლილებები შევიდა „წყაროები “ ნაწილში. 

წყაროები 

 ფასს 16 – „იჯარა“. 

 ბასს 1 – „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა" (შესწორებული 2007 წელს).  

 ... 

 

შეიცვალა მე-2 პუნქტი და დაემატა  9ბ პუნქტი. 

მოქმედების სფერო 

2.  წინამდებარე ინტერპრეტაცია ეხება ძირითადი საშუალების ნებისმიერი არსებული ექსპლუ-

ატაციიდან ამოღების, აღდგენისა და მსგავსი ვალდებულების შეფასებაში მომხდარ ცვლილებებს, 

რომლებიც: 

ა) აღიარებულია როგორც ძირითადი საშუალების თვითღირებულების ნაწილი ბასს 16-ის  
მიხედვით, ან ფასს 16-ის შესაბამისად, როგორც აქტივის გამოყენების უფლების თვით-

ღირებულების ნაწილი; და ამავე დროს 

ბ)     ...  

ძალაში შესვლის თარიღი 

 … 

9ბ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-2 პუნქტის შეცვლა. 

საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 

16-ს.  

ფასიკ 12 - მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები 

 

ცვლილებები შევიდა „წყაროები“ ნაწილში. 

წყაროები 

 ...  

 ფასს 15 – „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“. 

 ფასს 16 – „იჯარა~. 

 ... 

  ბასს 17 – „იჯარა~. 

  ... 

 ფასიკ 4 – „როგორ განვსაზღვროთ, შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას~.  

 ... 
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დაემატა 28ვ პუნქტი. 

ძალაში შესვლის თარიღი 

             ...  

28ვ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მგ8 პუნქტისა და „ბ“ 

დანართის შეცვლა. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, 

როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

 

„ა“ დანართში შეიცვალა მგ8 პუნქტი 

დანართი ა 

მოქმედების სფერო  (მე-5 პუნქტი) 

            … 

მგ8. ოპერატორს შეიძლება უფლება ჰქონდეს, გამოიყენოს მგ7(ა) პუნქტში აღწერილი განცალკევებადი 

ინფრასტრუქტურა ან მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება მგ7(ბ) პუნქტში აღწერილი 

დამხმარე არარეგულირებადი მომსახურების გასაწევად. ნებისმიერ შემთხვევაში, შინაარსით ეს 

შეიძლება იყოს ნებართვის გამცემისგან ოპერატორზე გადაცემული იჯარა; თუ ასეა, იგი უნდა 

აღირიცხოს ბასს 17-ის  ფასს 16-ის შესაბამისად. 

 

იმკ-29 - განმარტებითი შენიშვნები - მომსახურებაზე კონცესიური  
შეთანხმება 

ცვლილებები შევიდა „წყაროები“ ნაწილში. 

წყაროები 

 ფასს 16 – „იჯარა~. 

 ... 

 ბასს 17 – „იჯარა~. 

 ... 

 

შეიცვალა მე-5 პუნქტი. 

განსახილველი საკითხი 

            ...  

5. ზოგიერთი ტიპის მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმების გარკვეული ასპექტები და ახსნა-გან-

მარტებები უკვე განხილულია არსებულ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში 

(მაგალითად, ბასს 16 გამოიყენება ძირითადი საშუალებების შეძენის მიმართ, ბასს 17  ფასს 16 გამო-

იყენება აქტივების იჯარით გაცემისას, ხოლო ბასს 38 - არამატერიალური აქტივების შეძენასთან 

მიმართებით). თუმცა, მომსახურების გაწევაზე კონცესიურ შეთანხმებას შეიძლება თან ახლდეს გან-

სახორციელებელი ხელშეკრულებები, რომლებიც არაა განხილული ფინანსური ანგარიშგების საერ-
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თაშორისო სტანდარტებში, გარდა წაგებიანი ხელშეკრულებებისა, რომლებისთვისაც გამოიყენება 

ბასს 37. ამის გამო, ეს ინტერპრეტაცია განიხილავს მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებების-

თვის დამატებით ახსნა-განმარტებას. 

 

შეიცვალა პუნქტი „ძალაში შესვლის თარიღი“. 

ძალაში შესვლის თარიღი 

… 

საწარმომ 6(ე) და 6ა პუნქტებში შეტანილი  ცვლილებები უნდა გამოიყენოს 2008 წლის 1 იანვარს ან მის 

შემდგომ დაწყებული წლიური პერიოდებისათვის. თუ საწარმო ფასიკ 12-ს უფრო ადრინდელი 

პერიოდისთვის გამოიყენებს, ამავე პერიოდისთვის უნდა გამოიყენოს ეს ცვლილებებიც. 

2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა გამოიწვია მე-5 პუნქტის შეცვლა. საწარმომ ზემოაღ-

ნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

იმკ-32 - არამატერიალური აქტივები  - ვებგვერდების დანახარჯები 

 

ცვლილებები შევიდა „წყაროები“ ნაწილში. 

წყაროები 

 ...  

 ფასს 15 – „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“. 

 ფასს 16 – „იჯარა~. 

 ... 

 ბასს 17 – „იჯარა~ (გადასინჯული 2003 წელს). 

 ... 

 

შეიცვალა მე-6 პუნქტი, რომელიც შეცვლილი იყო ფასს 15-ის შესაბამისად. 

განსახილველი საკითხი 

         ...  

6.     ბასს 38 არ გამოიყენება იმ არამატერიალური აქტივებისათვის, რომლებიც გასაყიდად გამიზნულია 

საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში (იხ. ბასს 2 და ფასს 15), ან არამატერიალური 

აქტივების იჯარასთან მიმართებით, რომელიც აღირიცხება ფასს 16-ის შესაბამისად. რომელიც 

განეკუთვნება ბასს 17-ის მოქმედების სფეროს. შესაბამისად, ეს ინტერპრეტაცია არ გამოიყენება 

ისეთი ვებგვერდის (ან ვებგვერდის პროგრამული უზრუნველყოფის) შექმნისა და ექსპლუატაციის 

დანახარჯების მიმართ, რომელიც განკუთვნილია სხვა საწარმოზე გაყიდვისთვის, ან აღირიცხება 

ფასს 16-ის შესაბამისად. როდესაც ვებგვერდი იჯარით გაიცემა საოპერაციო იჯარის მეშვეობით, მეი-

ჯარე იყენებს ამ ინტერპრეტაციას. როდესაც ვებგვერდი ფინანსური იჯარის მეშვეობით  გაიცემა 
იჯარით, მოიჯარე ამ ინტერპრეტაციას იყენებს საიჯარო აქტივის თავდაპირველი აღიარების შემდეგ. 

 

შეიცვალა პუნქტი „ძალაში შესვლის თარიღი“. 
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ძალაში შესვლის თარიღი 

… 

2014 წლის მაისში გამოცემულმა ფასს 15-მა - „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებებიდან~ - გამოიწვია „წყაროები“ ნაწილისა და მე-6 პუნქტის შეცვლა. საწარმომ 

ზემოაღნიშნული ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 15-ს.    

2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია მე-6 პუნქტის შეცვლა. საწარმომ ეს 

ცვლილება იმ პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

ბასს 40 - საინვესტიციო ქონება 

 

იმის გამო, რომ ბევრი ცვლილება შევიდა ბასს 40-ში - „საინვესტიციო ქონება“, ამ სტანდარტის სრული 

ტექსტი, ფასს 15-ით განპირობებული ცვილელებების გათვალისწინებით და მასში შესატანი ცვლილებები 

მთლიანად გადმოტანილია „დ“ დანართის ბოლოს. ახალი ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან, ხოლო 

გაუქმებული ტექსტი - გადახაზულია. 

 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 40 

საინვესტიციო ქონება 

მიზანი 

1. წინამდებარე სტანდარტის მიზანია, განისაზღვროს საინვესტიციო ქონების აღრიცხვის მეთოდი და 

მოთხოვნები  ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების მიმართ. 

მოქმედების სფერო 

2. წინამდებარე სტანდარტის გამოყენება უნდა მოხდეს საინვესტიციო ქონების აღიარების, ღირებუ-

ლების განსაზღვრისა და განმარტებითი შენიშვნების მომზადებისათვის. 

3. [გაუქმებულია] სხვა საკითხებთან ერთად, სტანდარტი ეხება მოიჯარის მიერ ფინანსური იჯარის 

ხელშეკრულებით ფლობილი, საინვესტიციო ქონებრივი ინტერესის შეფასების საკითხს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში წარსადგენად, ასევე მეიჯარის მიერ საოპერაციო  იჯარით გაცემული საინვესტიციო 

ქონების შეფასებას ფინანსურ ანგარიშგებაში წარსადგენად. წინამდებარე სტანდარტი არ იხილავს 

იმ საკითხებს, რომლებსაც არეგულირებს ბასს 17 – „იჯარა~, რაც მოიცავს: 

ა)  იჯარის კლასიფიცირებას საოპერაციო  ან ფინანსურ იჯარად; 

ბ)  საინვესტიციო ქონებიდან მიღებული საიჯარო შემოსავლების აღიარებას (იხ. ასევე ფასს 15 - 

`ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან~);  

გ)  ფინანსური იჯარით მიღებული ქონების ღირებულების შეფასებას მოიჯარის ფინანსურ ანგა-

რიშგებაში; 

დ) ფინანსურ იჯარაში ნეტო საიჯარო ინვესტიციის შეფასებას მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგება-

ში; 

ე)  აქტივის უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციების აღრიცხვას; და 

ვ)  ფინანსური იჯარისა  და საოპერაციო იჯარის შესახებ ინფორმაციის გახსნას.   

4. წინამდებარე სტანდარტი არ ეხება: 

ა)  სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ბიოლოგიურ აქტივებს (იხ. ბასს 41 – „სოფლის  
მეურნეობა~ და ბასს 16 – „ძირითადი საშუალებები~ ); და 

ბ) ნავთობის, ბუნებრივი გაზისა და სხვა მსგავსი არაგანახლებადი სასარგებლო წიაღისეულის მა-

რაგსა და  მოპოვების უფლებებს. 
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განმარტებები 

5. სტანდარტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

საბალანსო ღირებულება არის თანხა, რომლითაც აქტივი აღიარდება ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში. 

თვითღირებულება არის ფულადი სახსრების ან მათი ეკვივალენტების გადახდილი თანხა, ან აქტი-

ვის სანაცვლოდ გადაცემული სხვა სახის კომპენსაციის რეალური ღირებულება აქტივის შესყიდვის 

ან მშენებლობის დამთავრების მომენტისათვის ან, სადაც გამოყენებადია სხვა სტანდარტის, მაგა-

ლითად, ფასს 3 - ,,საწარმოთა გაერთიანება~ - გარკვეული მოთხოვნების შესაბამისად, თავდაპირ-

ველი აღიარებისას აქტივზე მიკუთვნებული თანხა.  

           რეალური ღირებულება არის ფასი, რომელიც მიღებული ან გადახდილი იქნებოდა აქტივის 

გაყიდვიდან ან ვალდებულების გადაცემისას, შეფასების თარიღისთვის ბაზრის მონაწილეებს 

შორის ნებაყოფლობით განხორციელებული ოპერაციის დროს. (იხ. ფასს 13 - `რეალური 
ღირებულების შეფასება~). 

 საინვესტიციო ქონება არის ქონება (მიწა ან შენობა ან შენობის ნაწილი ან ორივე), რომელსაც ფლო-

ბენ (მესაკუთრე ან მოიჯარე აქტივის გამოყენების უფლების სახით ფინანსური იჯარის პირობებში) 

საიჯარო შემოსავლების მიღების ან ღირებულების ზრდის ან ორივე მიზნით, გარდა ისეთი მიზნე-

ბისა, როგორიცაა: 

ა)  გამოყენება საქონლის წარმოების ან მიწოდების, მომსახურების გაწევის ან ადმინისტრაციული 

მიზნებისათვის; 

ბ)  გაყიდვა ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში.  

           მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონება არის ქონება, რომელსაც ფლობენ (მესაკუთრე ან მოიჯარე 

აქტივის გამოყენების უფლების სახით ფინანსური იჯარის პირობებში) საქონლის წარმოების ან მი-

წოდების, მომსახურების გაწევის ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის. 

ქონების კლასიფიკაცია საინვესტიციო ქონებად, ან მესაკუთრის მიერ დაკავებულ 

ქონებად 

6. [გაუქმებულია] ქონებრივი ინტერესი, რომელიც მოიჯარეს გააჩნია საოპერაციო იჯარით, შეიძლება 

კლასიფიცირებულ და აღრიცხულ იქნეს საინვესტიციო ქონების სახით, მხოლოდ და მხოლოდ მა-

შინ, როდესაც ქონება სხვა მხრივ დააკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების განმარტებას და მოიჯა-

რე აქტივის აღიარებისათვის გამოიყენებს 33-55-ე პუნქტებში განხილულ რეალური ღირებულების 

მოდელს. ასეთი კლასიფიკაციის ალტერნატივა მისაღებია განცალკევებულად ასახული ქონებისათ-

ვის. თუმცა, როდესაც ასეთი კლასიფიკაციის ალტერნატივა შერჩეულია საოპერაციო იჯარით გაცე-

მული რომელიმე ქონებრივი ინტერესისათვის, ყველა ქონება, რომელიც კლასიფიცირებულია საინ-

ვესტიციო ქონებად, აისახება რეალური ღირებულების მოდელით. როდესაც შერჩეულია ზემოაღ-

ნიშნული კლასიფიკაციის ალტერნატივა, ამგვარად კლასიფიცირებული ყველა ქონება ჩაირთვება 

74-78-ე პუნქტებით მოთხოვნილ განმარტებით შენიშვნებში.  

7. საინვესტიციო ქონებას ფლობენ საიჯარო შემოსავლების მიღების ან ღირებულების ზრდის ან ორი-

ვე მიზნით. ამრიგად, საინვესტიციო ქონების საშუალებით ხდება საწარმოს სხვა აქტივებისაგან და-

მოუკიდებლად ფულადი ნაკადის გამომუშავება. ზემოთ აღნიშნული განასხვავებს საინვესტიციო 

ქონებას მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონებისაგან. საქონლის წარმოება ან მიწოდება, მომსახურე-

ბის გაწევა (ან ქონების გამოყენება ადმინისტრაციული მიზნებისათვის) ქმნის ფულადი სახსრების 

ნაკადს, რომელიც დაკავშირებულია არა მარტო ქონებასთან, არამედ წარმოების ან მიწოდების პრო-

ცესში გამოყენებულ სხვა აქტივებთან. ბასს 16 ეხება მესაკუთრის საკუთრებაში მყოფ მესაკუთრის 

მიერ დაკავებულ ქონებას, ხოლო ფასს 16 - მესაკუთრის მიერ დაკავებულ ქონებას, რომელსაც 

მოიჯარე ფლობს აქტივის გამოყენების უფლების სახით. 

8. ქვემოთ მოყვანილია საინვესტიციო ქონების მაგალითები: 

ა) მიწა, რომელსაც ფლობენ გრძელვადიან პერსპექტივაში ღირებულების ზრდის შედეგად 

სარგებლის მიღების მიზნით და არა ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში მოკლე ვადაში გასა-

ყიდად; 
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ბ)  მიწა, რომელსაც ამჟამად ფლობენ, მაგრამ განუსაზღვრელია მისი სამომავლო გამოყენების წესი 

(იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმოს ჯერ არ განუსაზღვრია, გამოიყენოს თუ არა მიწა, როგორც 

მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონება ან გაყიდოს ის მიმდინარე საქმიანობის პროცესში 

მოკლე ვადაში, ის მიიჩნევა კაპიტალის გაზრდის მიზნით გამოყენებულ ქონებად); 

გ)  შენობა, რომელიც არის ანგარიშვალდებული საწარმოს საკუთრებაში (ან ფლობს ანგარიშვალ-

დებული საწარმო აქტივის გამოყენების უფლების სახით  ფინანსური იჯარით) და გაცემულია 

ერთი ან რამდენიმე საოპერაციო იჯარის ხელშეკრულებით; 

დ)  თავისუფალი შენობა, რომელსაც ფლობენ მომავალში ერთი ან რამდენიმე ხელშეკრულებით, 

საოპერაციო იჯარით გასაცემად; 

ე) ქონება, რომელიც შენდება ან რეკონსტრუქცია უტარდება იმ მიზნით, რომ მომავალში 

გამოიყენონ, როგორც საინვესტიციო ქონება. 

9. ქვემოთ მოყვანილია ისეთი ქონების მაგალითები, რომლებიც არ წარმოადგენს საინვესტიციო 

ქონებას და, შესაბამისად, არ განეკუთვნება წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფეროს: 

ა)  ქონება, რომელიც გამიზნულია გასაყიდად ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში, ან შენდება 

ან რეკონსტრუქცია უტარდება ამგვარი გაყიდვის მიზნით (იხ ბასს 2 – „მარაგები“). მაგალითად, 

ქონება, რომელიც შეძენილია მხოლოდ და მხოლოდ ახლო მომავალში გასაყიდად ან 

რეკონსტრუქციის შემდეგ გაყიდვის მიზნით; 

ბ)  [გაუქმებულია]; 

გ)  მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონება (იხ. ბასს 16 და ფასს 16), იმ ქონების (სხვა ობიექტებთან 

ერთად) ჩათვლით, რომელსაც ფლობენ მომავალში მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონების სა-

ხით გამოყენების მიზნით; ქონება, რომელსაც ფლობენ შემდგომი რეკონსტრუქციისა და მის 

შემდეგ მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონების სახით გამოყენების მიზნით; საწარმოს 

დაქირავებული პირების მიერ დაკავებული ქონება (მიუხედავად იმისა, იხდიან თუ არა იჯა-

რის თანხას საბაზრო განაკვეთების შესაბამისად) და გასხვისებისთვის განკუთვნილი მესაკუთ-

რის მიერ დაკავებული ქონება;   

დ)  [გაუქმებულია]   

ე)  ქონება, რომელიც გადაცემულია სხვა საწარმოზე ფინანსური იჯარის ხელშეკრულებით. 

10. ზოგიერთი ქონება შედგება ერთი ისეთი ნაწილისგან, რომელსაც ფლობენ საიჯარო შემოსავლების 

მიღების ან კაპიტალის გაზრდის მიზნით, ხოლო დანარჩენი ნაწილი გამოიყენება საქონლის წარმო-

ების ან მიწოდების, ან მომსახურების გაწევის ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის. იმ შემთხვე-

ვაში, თუ შესაძლებელია ხსენებული ნაწილების ცალ-ცალკე გაყიდვა, საწარმო მათ ცალ-ცალკე აღ-

რიცხავს. თუ შეუძლებელია ამ ნაწილების ცალ-ცალკე გაყიდვა (ან ფინანსური იჯარით გადაცემა), 

ქონება წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი მხოლოდ უმნიშ-

ვნელო ნაწილი გამოიყენება საქონლის წარმოების ან მიწოდების, ან მომსახურების გაწევის ან ადმი-

ნისტრაციული მიზნებისათვის. 

11. გარკვეულ შემთხვევებში, საწარმო დამატებით მომსახურებას უწევს იმ პირებს, რომლებსაც უკავი-

ათ მისი კუთვნილი ქონება. ასეთ შემთხვევაში, საწარმო ამ ქონებას განიხილავს როგორც საინვეს-

ტიციო ქონებას, თუ ხსენებული მომსახურება წარმოადგენს მთლიანი ხელშეკრულების უმნიშვნე-

ლო ნაწილს. მაგალითად შეიძლება მოყვანილ იქნეს შემთხვევა, როდესაც ოფისის შენობის მესა-

კუთრე მოიჯარეებს ისეთ  მომსახურებას სთავაზობს, როგორიცაა ოფისის დაცვა და ოფისის შენახ-

ვა.  

12. სხვა შემთხვევაში, გაწეული მომსახურება მნიშვნელოვანია. მაგალითად: თუ საწარმო ფლობს და მარ-

თავს სასტუმროს, სტუმრებისათვის გაწეული მომსახურება წარმოადგენს მთლიანი მომსახურების 

მნიშვნელოვან ნაწილს. შესაბამისად, სასტუმრო, რომელიც იმართება მისი მესაკუთრის მიერ, წარმოად-

გენს მესაკუთრის მიერ დაკავებულ ქონებას და არა საინვესტიციო ქონებას.  

13. შესაძლებელია გაძნელდეს იმის დადგენა, თუ რამდენად დიდი უნდა იყოს  დამატებითი მომსახუ-

რების მოცულობა, რათა ქონება ვერ ხვდებოდეს საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში. მაგალითად, 

ზოგიერთ შემთხვევაში სასტუმროს მფლობელი მესამე მხარეს გადასცემს თავისი უფლებების ნა-

წილს მართვის ხელშეკრულებით. ამგვარი ხელშეკრულების პირობები შეიძლება იცვლებოდეს 

ძალზე ფართო სპექტრში. სპექტრის ერთ მხარეზე მესაკუთრე შეიძლება წარმოადგენდეს პასიურ 
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ინვესტორს. სპექტრის მეორე მხარეზე მესაკუთრე უბრალოდ მესამე მხარეს გადასცემს გარკვეულ 

ყოველდღიურ ფუნქციებს, თუმცა დაიტოვებს სასტუმროს მართვიდან მიღებული ფულადი სახ-

სრების ნაკადის ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკის მნიშვნელოვან ნაწილს.  

14.     იმის დასადგენად, კლასიფიცირებულ იქნეს თუ არა ქონება საინვესტიციო ქონებად, საჭიროა გან-

სჯა. განსჯისათვის საწარმო შეიმუშავებს სათანადო კრიტერიუმებს და თანამიმდევრულად გამოი-

ყენებს მათ წინამდებარე სტანდარტის მე-7, მე-13 პუნქტებში მოყვანილი საინვესტიციო ქონების 

განსაზღვრისა და მითითებების შესაბამისად. 75 (გ) პუნქტით საწარმოს მოეთხოვება გაამჟღავნოს 

ხსენებული კრიტერიუმები, როდესაც კლასიფიცირება იწვევს გარკვეულ სიძნელეებს. 

14ა.   განსჯა საჭიროა ასევე იმის დასადგენადაც, საინვესტიციო ქონების შეძენა აქტივის შეძენაა, თუ 

აქტივების ჯგუფის, თუ საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც განეკუთვნება ფასს 3-ის - `საწარმოთა 
გაერთიანება~ - მოქმედების სფეროს. საწარმომ უნდა მიმართოს ფასს 3-ს, რათა დაადგინოს, შეძენა 

არის თუ არა საწარმოთა გაერთიანება. წინამდებარე სტანდარტის 7-14 პუნქტებში მოცემული 

განხილვა ეხება იმის დადგენას, ქონება მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონებაა, თუ საინვესტიციო 

ქონება და არა იმას, ქონების შეძენა არის თუ არა საწარმოთა გაერთიანება, ფასს 3-ის განმარტების 

თანახმად. იმისათვის, რომ საწარმომ განსაზღვროს, ესა თუ ის კონკრეტული ოპერაცია აკმაყო-

ფილებს თუ არა საწარმოთა გაერთიანების განმარტებას, როგორც ეს განსაზღვრულია ფასს 3-ში და 

მოიცავს თუ არა საინვესტიციო ქონებას წინამდებარე სტანდარტის განმარტების მიხედვით,  

აუცილებელია ორივე სტანდარტის  ცალ-ცალკე გამოყენება.  

 15.    ზოგიერთ შემთხვევაში, საწარმოს გააჩნია ქონება, რომელიც გაცემულია იჯარით მშობელ ან სხვა 

შვილობილ საწარმოზე ან დაკავებულია მათ მიერ. ასეთ შემთხვევაში, კონსოლიდირებულ ანგარიშ-

გებაში ქონება არ კლასიფიცირდება საინვესტიციო ქონების სახით, რადგან ეს ქონება, ჯგუფის 

თვალსაზრისით, არის მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონება. თუმცა ცალკე ქონების მესაკუთრე 

საწარმოს პოზიციიდან, ქონება წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას, იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი 

აკმაყოფილებს სტანდარტის მე-5 პუნქტის მოთხოვნებს. შესაბამისად, მეიჯარე თავის 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ქონებას ასახავს საინვესტიციო ქონების სახით. 

აღიარება  

16.  საკუთარი საინვესტიციო ქონება აქტივად უნდა აღიარდეს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც: 

ა) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს ამ ქონებასთან დაკავშირებულ  მომავალ ეკონომიკურ 

სარგებელს;  

ბ) შესაძლებელია საინვესტიციო ქონების თვითღირებულების საიმედოდ შეფასება. 

17. საწარმო აღიარების ამ პრინციპით აფასებს ყველა საინვესტიციო ქონებაზე დანახარჯებს მათი გაწე-

ვისთანავე. ეს დანახარჯები მოიცავს საინვესტიციო ქონების შეძენის თავდაპირველ დანახარჯებს 

და აღდგენისა და მოქმედებაში მოყვანის დანახარჯებს.  

18. მე-16 პუნქტის აღიარების პრინციპით, საწარმო საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულებაში 

არ აღიარებს ასეთი აქტივის ყოველდღიური მომსახურების დანახარჯებს. ეს დანახარჯები გაწევის-

თანავე აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. მომსახურების ყოველდღიური დანახარჯები, უმთავრე-

სად, არის შრომითი და გამოყენებული მასალის დანახარჯები და შეიძლება მოიცავდეს სხვა უმნიშ-

ვნელო დანახარჯებსაც. ასეთი დანახარჯების მიზანი ხშირად უკავშირდება ქონების „რემონტსა და 

ექსპლუატაციას~. 

19. საინვესტიციო ქონების ნაწილი შეიძლება მიღებულ იქნეს შეცვლის გზით. მაგალითად, შიდა კედ-

ლის შეცვლა ახალი კედლით.  აღიარების პრინციპის მიხედვით, საწარმო არსებული ქონების ნაწი-

ლის შეცვლის ხარჯებს საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულებაში აღიარებს გაწევისთანავე, 

თუ გაწეული დანახარჯები აკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმებს. შეცვლილი ნაწილის საბა-

ლანსო ღირებულების აღიარების შეწყვეტა ხდება წინამდებარე სტანდარტის აღიარების შეწყვეტის 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

19ა. საინვესტიციო ქონება, რომელსაც მოიჯარე ფლობს აქტივის გამოყენების უფლების სახით, უნდა 

აღიარდეს ფასს 16-ის შესაბამისად. 
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შეფასება აღიარებისას  

20. საწყის ეტაპზე საკუთარი საინვესტიციო ქონება უნდა შეფასდეს თვითღირებულებით. გარიგების 

ხარჯები ჩაირთვება საწყის  შეფასებაში. 

21. შეძენილი საინვესტიციო ქონების ღირებულება მოიცავს შესყიდვის ფასსა და ნებისმიერ უშუალოდ 

მიკუთვნებად დანახარჯებს. უშუალოდ მიკუთვნებადი დანახარჯები მოიცავს, მაგალითად, პრო-

ფესიული იურიდიული მომსახურების ჰონორარს, გადასახადს ქონების გადაცემაზე და გარიგების 

სხვა ხარჯებს. 

22. [გაუქმებულია]       

23. საინვესტიციო ქონების ღირებულებას არ ზრდის: 

ა)  გაშვების დანახარჯები (თუ ისინი აუცილებელი არაა ქონების იმ აუცილებელ მდგომარეობამ-

დე მოსაყვანად, რომ შესაძლებელი იყოს მათი ფუნქციონირება ხელმძღვანელობის მიერ 

განსაზღვრულ რეჟიმში); 

ბ) საოპერაციო დანაკარგები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა მანამ, სანამ საინვესტიციო ქონება 

მიაღწევდა ექსპლუატაციის დაგეგმილ დონეს; ან 

გ) მშენებლობის ან რეკონსტრუქციის პროცესში გაწეული მასალის, შრომის ან სხვა რესურსების 

ზენორმატიული ხარჯები. 

24. თუ მოხდა საინვესტიციო ქონების საფასურის გადახდის გადავადება, ღირებულება უტოლდება მი-

სი ნაღდი ფულით გადასახდელი ფასის ეკვივალენტს. სხვაობა ამ თანხასა და მთლიანად გადახ-

დილ თანხას შორის უნდა აღიარდეს, როგორც კრედიტის პერიოდში გაწეული საპროცენტო ხარჯე-

ბი. 

25. [გაუქმებულია] ფინანსური იჯარით მიღებული და საინვესტიციო ქონებად კლასიფიცირებული 

ქონებრივი ინტერესის თავდაპირველი თვითღირებულება ისე უნდა დადგინდეს, როგორც განსაზ-

ღვრულია ფინანსური იჯარისათვის ბასს 17-ის მე-20 პუნქტით, ე.ი. აქტივი უნდა აღიარდეს მის რე-

ალურ ღირებულებასა და მინიმალური საიჯარო გადახდების დღევანდელ ღირებულებას შორის  

უმცირესი თანხით. ეკვივალენტური თანხა უნდა აღიარდეს ვალდებულების სახით იმავე პუნქტის 

შესაბამისად.  

26. [გაუქმებულია] იჯარისათვის გადახდილი ნებისმიერი დამატებითი თანხა (პრემია) ამ მიზნისთვის 

განიხილება მინიმალური საიჯარო გადაახდების ნაწილად და ამიტომ ჩაირთვება აქტივის 

თვითღირებულებაში, მაგრამ გამოაკლდება ვალდებულებას. თუ საიჯარო ქონებრივი ინტერესი 

კლასიფიცირებულია საინვესტიციო ქონების სახით, მაშინ ქონებრივი ინტერესი იქნება რეალური 

ღირებულებით ასახული მუხლი და არა თვითონ ქონება. ქონებრივი ინტერესის რეალური ღირე-

ბულების განსაზღვრის მითითებები მოცემულია რეალური ღირებულების მოდელთან დაკავშირე-

ბით, ფასს 13-ის 33-35-ე, მე-40, 41-ე, 48-ე, 50-ე და 52-ე პუნქტებში. ეს მითითებები ასევე გამოდგება 

რეალური ღირებულების განსაზღვრის დროს, როდესაც რეალური ღირებულება გამოიყენება რო-

გორც თვითღირებულება თავდაპირველი აღიარების მიზნებისათვის. 

27. ერთი ან რამდენიმე საინვესტიციო ქონება შეიძლება შეძენილ იქნეს არაფულად აქტივზე ან აქტი-

ვებზე, ან ფულად და არაფულად აქტივებზე კომბინირებულად გაცვლით. ქვემოთ მოტანილი 

მსჯელობა ეხება ერთი არაფულადი აქტივის მეორეზე გაცვლას, მაგრამ იგი ასევე გამოიყენება წინა 

წინადადებაში აღწერილი გაცვლებისთვის. ასეთი საინვესტიციო ქონების ღირებულება ფასდება 

რეალური ღირებულებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც (ა) გაცვლის გარიგებას არ გააჩნია კო-

მერციული შინაარსი ან (ბ) მიღებული და დათმობილი აქტივებიდან არც ერთის რეალური ღირე-

ბულება არ არის საიმედოდ შეფასებადი. მიღებული აქტივი ამგვარად ფასდება მაშინაც, როდესაც 

საწარმოს არ შეუძლია დათმობილი აქტივის აღიარების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა. თუ შეძენილი აქ-

ტივი რეალური ღირებულებით ვერ ფასდება, მისი ღირებულება ფასდება დათმობილი აქტივის სა-

ბალანსო ღირებულებით. 

28. საწარმო გაცვლითი ოპერაციიდან მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნაკადების მოცულობის 

გათვალისწინებით განსაზღვრავს, გააჩნია თუ არა გაცვლით ოპერაციას კომერციული შინაარსი. 

გაცვლის ოპერაციას აქვს კომერციული შინაარსი, თუ: 

ა)  მიღებული აქტივის ფულადი ნაკადების მახასიათებლები (რისკი, ვადები და ოდენობა)  

განსხვავდება დათმობილი აქტივის ფულადი ნაკადების მახასიათებლისაგან; 
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ბ) საწარმოს ოპერაციების მოცემული ნაწილიდან საწარმოსათვის სპეციფიკურ ღირებულებაზე 

გავლენას ახდენს გარიგების ცვლილება, როგორც გაცვლის შედეგი; და  

გ) განსხვავება (ა) და (ბ) პუნქტებში მნიშვნელოვანია გაცვლილი აქტივების რეალური ღირებულე-

ბის მიმართ. 

           გაცვლითი ოპერაციის კომერციული შინაარსის განსაზღვრის დროს, ოპერაციების მოცემული ნაწი-

ლის საწარმოსათვის სპეციფიკურმა ღირებულებამ, რომელზეც გავლენას ახდენს მოცემული ოპერა-

ცია, უნდა ასახოს დაბეგვრის შემდგომი ფულადი ნაკადები. 

29. მიიჩნევა, რომ აქტივის რეალური ღირებულება საიმედოდ შეფასებადია, თუ (ა) რეალური ღირებუ-

ლების გონივრული შეფასებების დიაპაზონში ცვალებადობა მნიშვნელოვანი არ არის მოცემული 

აქტივისათვის, ან (ბ) ამ დიაპაზონის ფარგლებში შესაძლებელია სხვადასხვა შეფასების ალბათობის 

გონივრულად განსაზღვრა და მისი გამოყენება რეალური ღირებულების შესაფასებლად. თუ საწარ-

მოს შეუძლია საიმედოდ განსაზღვროს მიღებული ან დათმობილი აქტივის რეალური ღირებულე-

ბა, მაშინ რეალური ღირებულების შესაფასებლად გამოიყენება დათმობილი  

აქტივის რეალური ღირებულება, თუ მიღებული აქტივის რეალური ღირებულება უფრო აშკარად 

ნათელი არაა. 

29ა.  საინვესტიციო ქონება, რომელსაც მოიჯარე ფლობს აქტივის გამოყენების უფლების სახით, თავდა-

პირველი აღიარებისას უნდა შეფასდეს ფასს 16-ის შესაბამისად. 

შეფასება აღიარების  შემდეგ 

    სააღრიცხვო პოლიტიკა  

30. 32ა და 34-ე პუნქტებში აღწერილის გამონაკლისების გარდა, საწარმომ თავისი სააღრიცხვო პოლი-

ტიკის სახით უნდა შეარჩიოს, ან რეალური ღირებულების მოდელი 33-55-ე პუნქტების შესაბამი-

სად, ან თვითღირებულების მოდელი 56-ე პუნქტის შესაბამისად და ეს პოლიტიკა გამოიყენოს ყვე-

ლა საინვესტიციო ქონებისათვის. 

31. ბასს 8-ის - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები~ - შესა-

ბამისად სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები დაშვებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლის შედეგად, საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში მოვლენები და სა-

მეურნეო ოპერაციები წარმოდგენილი იქნება უფრო მისაღები ფორმით. ძალზე ნაკლებად სავარაუ-

დოა, რომ რეალური ღირებულების მოდელიდან თვითღირებულების მოდელზე გადასვლა გამოიწ-

ვევს საწარმოს ანგარიშგების უფრო მისაღები ფორმით წარმოდგენას. 

32. წინამდებარე სტანდარტი მოითხოვს, რომ ყველა საწარმომ განსაზღვროს საინვესტიციო ქონების 

რეალური ღირებულება ან რეალური ღირებულების შეფასების მიზნებისათვის (თუ საწარმო იყე-

ნებს რეალური ღირებულების მოდელს), ან შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნით (თუ 

იგი თვითღირებულების მოდელს იყენებს). სასურველია, თუმცა სავალდებულო არაა, რომ საწარ-

მომ საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება ისეთი დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ 

შესრულებული შეფასების საფუძველზე დაადგინოს, რომელსაც გააჩნია აღიარებული და პროფესი-

ული კვალიფიკაცია და გააჩნია იმავე კატეგორიისა და იმავე ადგილმდებარეობის საინვესტიციო 

ქონების შეფასების საქმეში თანამედროვე გამოცდილება, როგორიც შესაფასებელი ქონებაა. 

32ა.  საწარმოს შეუძლია: 

ა) შეარჩიოს რეალური ღირებულების მოდელი ან თვითღირებულების მოდელი ყველა საინვეს-

ტიციო ქონებისათვის, რომლითაც უზრუნველყოფილია ვალდებულება, რომლის დაფარვა 

უშუალოდ დაკავშირებულია საინვესტიციო ქონებაში შემავალი გარკვეული აქტივების რეა-

ლურ ღირებულებასთან ან უკუგებასთან; და 

ბ) შეარჩიოს რეალური ღირებულების მოდელი ან თვითღირებულების მოდელი ყველა სხვა საინ-

ვესტიციო ქონებისათვის, მიუხედავად (ა) პუნქტის მიხედვით გაკეთებული არჩევანისა.    

32ბ.  ზოგიერთი მზღვეველი და სხვა საწარმოები იყენებენ შიდა ქონების ფონდს, რომელიც უშვებს გან-

ყენებულ ერთეულებს, აგრეთვე ინვესტორების მიერ დაკავშირებული ხელშეკრულებების შესაბამი-

სად ფლობილ ზოგიერთ ერთეულს და სხვა ერთეულებს, რომლებსაც ფლობს საწარმო. 32ა პუნქტი 

საწარმოს ნებას არ რთავს შეაფასოს ფონდის განკარგულებაში არსებული ქონების ნაწილი თვითღი-

რებულებით და ნაწილი - რეალური ღირებულებით. 
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32გ.  თუ საწარმო ირჩევს 32ა პუნქტში აღწერილ სხვადასხვა მოდელს ორი კატეგორიისათვის, საინვეს-

ტიციო ქონების გადანაცვლება აქტივების ერთობლიობაში, რომლებიც შეფასებულია განსხვავებუ-

ლი მოდელით, უნდა შეფასდეს რეალური ღირებულებით და რეალური ღირებულების მთლიანი 

ცვლილება აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში. შესაბამისად, თუ საინვესტიციო ქონება გადატანილია 

ერთობლიობიდან, რომელშიც რეალური ღირებულების მოდელი გამოიყენება, ერთობლიობაში, 

რომელშიც გამოიყენება თვითღირებულების მოდელი, ქონების რეალური ღირებულება გადატანის 

თარიღისათვის ხდება მისი სააღრიცხვო თვითღირებულება. 

         რეალური ღირებულების მოდელი 

33. თუ საწარმო თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აირჩევს რეალური ღირებულების მოდელს, ის რეა-

ლური ღირებულებით ასახავს მთელ თავის საინვესტიციო ქონებას, 53-ე პუნქტში განხილული გა-

მონაკლისების გარდა.  

34. [გაუქმებულია] როდესაც მოიჯარეს გააჩნია მე-6 პუნქტის მიხედვით საინვესტიციო ქონებად კლა-

სიფიცირებული ქონებრივი ინტერესი, საოპერაციო  იჯარის სახით, მაშინ 30-ე პუნქტი არ არის არ-

ჩევითი; გამოყენებულ უნდა იქნეს რეალური ღირებულების მოდელი. 

35. საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ცვლილებით გამოწვეული შემოსულობა ან ზარა-

ლი უნდა მიეკუთვნოს შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის მოგებას ან ზარალს. 

36- 

39. [გაუქმებულია] 

40. როდესაც საწარმო აფასებს საინვესტიციო ქონების რეალურ ღირებულებას ფასს 13-ის შესაბამისად, 

მან უნდა უზრუნველყოს იმის გარანტია, რომ რეალური ღირებულება, სხვასთან ერთად, ასახავდეს 

მიმდინარე (მოქმედი) საიჯარო ხელშეკრულებების საიჯარო შემოსავლებს  და სხვა დაშვებებს, 

რომლებსაც ბაზრის მონაწილეები გამოიყენებდნენ საინვესტიციო ქონების ფასის დასადგენად 

მიმდინარე საბაზრო პირობების შესაბამისად. 

40ა. როდესაც მოიჯარე რეალური ღირებულების მოდელს იყენებს საინვესტიციო ქონების შესაფა-

სებლად, რომელსაც ფლობს აქტივის გამოყენების უფლების სახით, მან რეალური ღირებულებით 

აქტივის გამოყენების უფლება უნდა შეაფასოს და არა საიჯარო აქტივი. 

41. 25-ე პუნქტი ფასს 16 განსაზღვრავს საიჯარო ქონებრივი ინტერესის  მოიჯარის მიერ აქტივის 

გამოყენების უფლების სახით ფლობილი საინვესტიციო ქონების  თავდაპირველი აღიარების სა-

ფუძველს. 33-ე პუნქტი მოითხოვს საიჯარო ქონებრივი ინტერესის, აუცილებლობის შემთხვევაში, 

მოიჯარის მიერ აქტივის გამოყენების უფლების სახით ფლობილი საინვესტიციო ქონების ხელახლა 

შეფასებას  რეალური ღირებულებით, თუ საწარმო გადაწყვეტს რეალური ღირებულების მოდელის 

გამოყენებას. საბაზრო განაკვეთით შეთანხმებულ იჯარაში, საიჯარო ქონებრივი ინტერესის 

როდესაც საიჯარო გადახდები ხორციელდება საბაზრო განაკვეთებით, მოიჯარის მიერ აქტივის 

გამოყენების უფლების სახით ფლობილი საინვესტიციო ქონების  რეალური ღირებულება შეძენის 

თარიღისათვის, ყველა მოსალოდნელი საიჯარო გადახდის (მათ შორის, რომელიც დაკავშირებუ-

ლია აღიარებულ საიჯარო ვალდებულებებთან) გამოკლების შემდეგ, ნული უნდა იყოს. რეალური 

ღირებულება არ იცვლება, მიუხედავად იმისა, სააღრიცხვო მიზნებისათვის საიჯარო აქტივი და 

ვალდებულება რეალური ღირებულებით იყო აღიარებული, თუ მინიმალური საიჯარო გადასახდე-

ლების დღევანდელი ღირებულებით, ბასს 17-ის მე-20 პუნქტის მიხედვით.  ამგვარად, საიჯარო  25-

ე პუნქტის  ფასს 16-ის მიხედვით განსაზღვრული,  აქტივის გამოყენების უფლების ღირებულების 

ხელახალმა შეფასებამ რეალური ღირებულებით, 33-ე პუნქტის შესაბამისად (50-ე პუნქტის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით), არ უნდა გამოიწვიოს არანაირი თავდაპირველი შემოსულობა ან 

ზარალი, თუ რეალური ღირებულება სხვადასხვა დროს დადგენილი არ არის. სხვადასხვა დროს 

განსაზღვრული რეალური ღირებულებები საწარმოს მაშინ ექნება, როდესაც რეალური ღირებულე-

ბის მოდელს  თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აირჩევს. 

42- 

47.     [გაუქმებულია] 

48. გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც საწარმო პირველად იძენს საინვესტიციო ქონებას (ან, როდესაც 

არსებული ქონება პირველად კლასიფიცირდება საინვესტიციო ქონებად მის გამოყენებაში 

მომხდარი ცვლილების შემდეგ), შეიძლება აშკარად ნათელი აღმოჩნდეს, რომ, გონივრული შეფასე-

ბების დიაპაზონში, რეალური ღირებულება იმდენად ცვალებადია და იმდენად ძნელია სხვადასხვა 
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შედეგის ალბათობის შეფასება, რომ აზრი ეკარგება რეალური ღირებულების ერთადერთი მნიშვნე-

ლობის განსაზღვრის სარგებლიანობას. ასეთი მდგომარეობა შეიძლება იმაზე მეტყველებდეს, რომ 

შეუძლებელია საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება უწყვეტად, 

დროის ნებისმიერ მომენტში (იხ. 53-ე პუნქტი).  

49. [გაუქმებულია]  

50. საინვესტიციო ქონების რეალური  ღირებულების დადგენისას, საწარმო თავიდან იცილებს ისეთი 

აქტივებისა და ვალდებულებების დუბლირებულ აღრიცხვას, რომლებიც აღიარებულია ცალკე აქ-

ტივებისა და ვალდებულებების სახით. ასე, მაგალითად: 

ა)  ისეთი მანქანა-დანადგარები, როგორიცაა ლიფტები ან კონდიციონერები, ხშირად წარმოადგე-

ნს შენობის შემადგენელ ნაწილს და შეტანილია საინვესტიციო ქონების რეალურ ღირებულე-

ბაში,  რასაკვირველია, ცალკე არ აღიარდება ძირითადი საშუალების სახით; 

ბ)  თუ ოფისი გაქირავებულია ავეჯთან ერთად, როგორც წესი, ოფისის  რეალური ღირებულება 

მოიცავს ავეჯის რეალურ ღირებულებასაც, რადგან საიჯარო შემოსავალი მიიღება ავეჯით გაწ-

ყობილი ოფისიდან. იმ შემთხვევაში, როდესაც ავეჯის ღირებულება შესულია საინვესტიციო 

ქონების რეალურ ღირებულებაში, საწარმო მას არ აღიარებს როგორც ცალკე აქტივს;   

გ) საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება არ მოიცავს დარიცხულ ან წინასწარ გადახ-

დილ  საიჯარო შემოსავლებს, რადგან საწარმო მათ აღიარებს ცალკე აქტივის ან ვალდებულე-

ბის სახით;  

დ)   საიჯარო ხელშეკრულებით აღებული მოიჯარის მიერ აქტივის გამოყენების უფლების სახით 

ფლობილი საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება ასახავს მოსალოდნელ ფულად ნა-

კადებს (პირობითი საიჯარო ქირის მათ შორის, ცვლად საიჯარო გადახდებს ჩათვლით, რომე-

ლიც მოსალოდნელია, რომ გადასახდელი გახდება). შესაბამისად, თუ ქონებისათვის გამოყენე-

ბული შეფასებიდან გამოქვითულია ყველა გადახდა, რომლის გადახდაც მოსალოდნელია, მა-

შინ სააღრიცხვო მიზნებისათვის რეალური ღირებულების მოდელით საბალანსო 

ღირებულების მისაღებად აუცილებელი იქნება, საინვესტიციო ქონების რეალურ ღირებულე-

ბას დაემატოს ნებისმიერი აღიარებული საიჯარო ვალდებულება.   

51. [გაუქმებულია] 

52. ზოგიერთ შემთხვევაში, საწარმო ვარაუდობს, რომ საინვესტიციო ქონებასთან დაკავშირებით გა-

დახდილი თანხების (აღიარებული ვალდებულების დასაფარავი თანხების გარდა) დღევანდელი 

ღირებულება აღემატება მასთან დაკავშირებული, მომავალში მისაღები თანხების დღევანდელ ღი-

რებულებას. ასეთ შემთხვევაში, საწარმო გამოიყენებს ბასს 37-ს - `ანარიცხები, პირობითი ვალდე-
ბულებები და პირობითი აქტივები~ - რათა განსაზღვროს, საჭიროა თუ არა შესაბამისი ვალდებუ-

ლების აღიარება და როგორ უნდა შეფასდეს იგი.  

 რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასების შეუძლებლობა  

53. არსებობს უარყოფადი ვარაუდი, რომ საწარმო შეძლებს საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებუ-

ლების საიმედოდ განსაზღვრას უწყვეტად. თუმცა, გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც საწარმო 

პირველად იძენს საინვესტიციო ქონებას, შეძენის მომენტში (ან როდესაც ხსენებული ქონება პირვე-

ლად კლასიფიცირდება საინვესტიციო ქონებად, მის გამოყენებაში მომხდარი ცვლილების შედე-

გად) არსებობს ნათელი მტკიცებულება იმისა, რომ შეუძლებელია ქონების რეალური ღირებულე-

ბის საიმედოდ შეფასება, უწყვეტ საფუძველზე. ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც შე-

სადარისი ქონების ბაზარი არ არის აქტიური (მაგალითად, უკანასკნელ ხანს მხოლოდ მცირე 

რაოდენობის ოპერაციები განხორციელდა, არ არსებობს მიმდინარე კოტირებული ფასები, ან 

ემპირიული ოპერაციების ფასები იმაზე მეტყველებს, რომ გამყიდველმა იძულებით გაყიდა ქონება)  

და რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა ალტერნატიული გზებით (მაგალითად, დის-

კონტირებული ფულადი ნაკადების პროგნოზების საფუძველზე) არ ხერხდება. თუ საწარმო 

დაადგენს, რომ მშენებარე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა 

შეუძლებელია, მაგრამ ვარაუდობს, რომ ეს შესაძლებელი იქნება, როდესაც მშენებლობა 

დამთავრდება, მან მოცემული მშენებარე საინვესტიციო ქონება უნდა შეაფასოს 

თვითღირებულებით მანამ, სანამ შესაძლებელი იქნება მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

განსაზღვრა, ან მშენებლობის დამთავრებამდე (ამ ორიდან, რომელიც უფრო ადრე მოხდება). თუ 

საწარმო დაადგენს, რომ საინვესტიციო ქონების (მშენებარე საინვესტიციო ქონების გარდა) 
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რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა უწყვეტად, დროის ნებისმიერ მომენტში 

შეუძლებელია, მან ეს საინვესტიციო ქონება უნდა შეაფასოს ბასს 16-ის თვითღირებულების მოდე-

ლის გამოყენებით, თუ ეს არის მის საკუთრებაში მყოფი საინვესტიციო ქონება, ან ფასს 16-ის 

შესაბამისად, თუ ეს არის საინვესტიციო ქონება, რომელსაც მოიჯარე ფლობს აქტივის გამოყენების 

უფლების სახით.  ამ დროს, საინვესტიციო ქონების ნარჩენი ღირებულება მიიჩნევა ნულის ტოლად. 

საწარმომ ბასს 16-ის  ან ფასს 16-ის გამოყენება უნდა გააგრძელოს საინვესტიციო ქონების გასვლამ-

დე.  

53ა.  როგორც კი საწარმო შეძლებს მშენებარე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საი-

მედოდ განსაზღვრას, რომელიც ადრე თვითღირებულებით ჰქონდა შეფასებული, მან ეს საინვე-

სტიციო ქონება რეალური ღირებულებით უნდა შეაფასოს. იგულისხმება, რომ შესაძლებელია საი-

ნვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა, როდესაც მშენებლობა დას-

რულდება. თუ ასე არ არის, 53-ე პუნქტის შესაბამისად, ქონება უნდა აღირიცხოს ბასს 16-ის 

თვითღირებულების მოდელით, თუ ეს არის მის საკუთრებაში მყოფი აქტივები, ან ფასს 16-ის 

შესაბამისად, თუ ეს არის საინვესტიციო ქონება, რომელსაც მოიჯარე ფლობს აქტივის გამოყენების 

უფლების სახით.  

 

53ბ.  უარყოფა ვარაუდისა, რომ მშენებარე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელია, დასაშვებია მხოლოდ თავდაპირველი აღიარების დროს. საწარმოს, 

რომელმაც მშენებარე საინვესტიციო ქონების ობიექტი რეალური ღირებულებით შეაფასა, 

შემდგომში არა აქვს უფლება დაასკვნას, რომ დასრულებული საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა შეუძლებელია. 

54. გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც საწარმო, 53-ე  პუნქტში ნახსენები მიზეზების გამო, იძულე-

ბულია ამა თუ იმ საინვესტიციო ქონების ღირებულება ბასს 16-ის ან ფასს 16-ის შესაბამისად გან-

საზღვროს, ყველა სხვა საინვესტიციო ქონებას აფასებს რეალური ღირებულებით, მათ შორის 

მშენებარე ობიექტებს. ასეთ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოს ერთი საინვესტიციო 

ქონებისათვის შეუძლია გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი, საწარმო დანარჩენი საინვესტი-

ციო ქონების აღრიცხვას აგრძელებს რეალური ღირებულების მოდელით.  

55. თუ ადრე საინვესტიციო ქონების შეფასებისას საწარმო იყენებდა  რეალური  ღირებულების მო-

დელს, მან შეფასება ასე უნდა განაგრძოს ქონების გასვლის მომენტამდე (ან იმ მომენტამდე, როდე-

საც ქონება იქცევა მესაკუთრის მიერ დაკავებულ ქონებად ან, როდესაც საწარმო დაიწყებს ქონების 

რეკონსტრუქციას მისი შემდგომში გაყიდვისათვის, ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში), მაშინაც, 

თუ შემცირდება ბაზარზე წარმოებული შესადარისი გარიგებების სიხშირე, ან გაძნელდება საბაზრო 

ფასების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. 

  თვითღირებულების მოდელი  

56. საწარმომ, რომელიც თავდაპირველი აღიარების შემდეგ გადაწყვეტს თვითღირებულების მო-

დელის გამოყენებას, ამ მოდელით ასახული მთელი თავისი საინვესტიციო ქონება უნდა შეაფა-

სოს ბასს 16-ის მოთხოვნების შესაბამისად, იმათ გარდა, რომელიც აკმაყოფილებს გასაყიდად 

გამიზნულ ქონებად კლასიფიცირების კრიტერიუმებს (ან ჩართულია გასაყიდად გამიზნულად 

კლასიფიცირებული გამსვლელი ჯგუფის შემადგენლობაში) ფასს 5-ის, `გასაყიდად 
გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები~ - შესაბამისად. საინვესტი-

ციო ქონება, რომელიც აკმაყოფილებს გასაყიდად გამიზნულის კრიტერიუმებს (ან ჩართულია 

გასაყიდად გამიზნულად კლასიფიცირებული გამსვლელი ჯგუფის შემადგენლობაში), უნდა შე-

ფასდეს ფასს 5-ის შესაბამისად. 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, საწარმომ, რომელიც  თვითღირებულების მოდელის 

გამოყენებას გადაწყვეტს, საინვესტიციო ქონება უნდა შეაფასოს:  

ა)    ფასს 5-ის - „გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები“ 

- შესაბამისად, თუ ის აკმაყოფილებს შესაბამის კრიტერიუმებს, რომ კლასიფიცირებული 

იყოს როგორც გასაყიდად გამიზნული (ან ჩართული იყოს გამსვლელ ჯგუფში, რომელიც 

კლასიფიცირებულია, როგორც გასაყიდად გამიზნული); 

ბ)    ფასს 16-ის გამოყენებით, თუ მას მოიჯარე ფლობს აქტივის გამოყენების უფლების სახით 

და გამიზნული არ არის გასაყიდად ფასს 5-ის შესაბამისად; და 
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გ)   ყველა სხვა შემთხვევაში - ბასს 16-ის მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც ეხება 

თვითღირებულების მოდელს. 

კლასიფიკაციის შეცვლა 

57. ქონების გადატანა საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში ან პირუკუ, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც იცვლება ქონების გამოყენების ხასიათი, რაც მტკიცდება:  

ა) მესაკუთრის მიერ ქონების დაკავების (გამოყენების) დაწყებით - საინვესტიციო ქონების 

კატეგორიიდან მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონების კატეგორიაში ობიექტის გადატანის 

შემთხვევებისთვის;  

ბ) გაყიდვის მიზნით ქონების რეკონსტრუქციის დაწყებით _ საინვესტიციო ქონების 

კატეგორიიდან მარაგის კატეგორიაში ობიექტის გადატანის შემთხვევებისთვის; 

გ) მესაკუთრის მიერ ქონების დაკავების (გამოყენების) დასრულებით _ მესაკუთრის მიერ 

დაკავებული ქონების კატეგორიიდან საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში ობიექტის 

გადატანის შემთხვევებისთვის; ან 

დ) სხვა მხარესთან საოპერაციო იჯარის დაწყებით _ მარაგიდან საინვესტიციო ქონების 

კატეგორიაში ობიექტის გადატანის შემთხვევებისთვის. 

ე) [გაუქმებულია]. 

 

58. 51(ბ) პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად, საწარმოს ქონება გადააქვს საინვესტიციო ქონების კატე-

გორიიდან მარაგის კატეგორიაში მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც იცვლება ქონების გამოყე-

ნების მიზანი, რაც საბუთდება გაყიდვის მიზნით ქონების რეკონსტრუქციის დაწყებით. იმ 

შემთხვევაში, როდესაც საწარმო გადაწყვეტს საინვესტიციო ქონების გაყიდვას რეკონსტრუქციის 

გარეშე, იგი ობიექტს კვლავ ასახავს, როგორც საინვესტიციო ქონებას მანამდე, სანამ არ შეწყვეტს 

მის აღიარებას (არ მოხსნის მას თავისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან) და არ განიხი-

ლავს მას როგორც მარაგს. ანალოგიურად, იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო იწყებს არსებული 

საინვესტიციო ქონების რეკონსტრუქციას შემდგომში კვლავ საინვესტიციო ქონების სახით გამო-

ყენების მიზნით, ქონება რჩება საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში და რეკონსტრუქციის მთელი 

პერიოდის განმავლობაში არ ხდება მისი რეკლასიფიცირება მესაკუთრის მიერ დაკავებული 

ქონების კატეგორიაში.           

59. 60-65-ე პუნქტები ეხება ქონების აღიარებისა და ღირებულების დადგენის საკითხებს და გამოიყენე-

ბა იმ შემთხვევაში, როდესაც საინვესტიციო ქონების ასახვისას საწარმო იყენებს  რეალური ღირე-

ბულების მოდელს. იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს, მაშინ 

მუხლების გადანაცვლება საინვესტიციო ქონების, მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონებისა და 

მარაგის კატეგორიებს შორის არ ცვლის არც გადატანილი ქონების საბალანსო ღირებულებას და არც 

ქონების ღირებულებას, შეფასების ან შენიშვნებში ინფორმაციის გახსნის მიზნებისათვის. 

 

60. როდესაც რეალური ღირებულებით ასახული ქონება მესაკუთრის მიერ დაკავებულ ქონებად ან 

მარაგად იქცევა, მაშინ შემდგომში, ბასს 16-ის, ფასს 16-ის  ან ბასს 2-ის შესაბამისად აღრიცხვისათ-

ვის, ქონების ღირებულებად ითვლება მისი რეალური ღირებულება, ქონების გამოყენებაში ცვლი-

ლების თარიღისათვის. 

61. თუ მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონება გახდება საინვესტიციო ქონება, რომელიც უნდა აღი-

რიცხოს  რეალური ღირებულებით, საწარმომ ბასს 16 უნდა გამოიყენოს საკუთარ ქონებასთან 

მიმართებით და ფასს 16 -  ქონების მიმართ, რომელსაც მოიჯარე ფლობს აქტივის გამოყენების 

უფლების სახით, ქონების გამოყენებაში ცვლილების თარიღამდე. ამ თარიღისათვის წარმოქმნილი 

ნებისმიერი სხვაობა ბასს 16-ის ან ფასს 16-ის შესაბამისად განსაზღვრულ  ქონების საბალანსო ღი-

რებულებასა და რეალურ ღირებულებას შორის, საწარმომ ისე  უნდა ასახოს, როგორც ასახავს გადა-

ფასებას ბასს 16-ის შესაბამისად. 

62. იმ თარიღამდე, სანამ მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონება გახდება საინვესტიციო ქონება, 

რომელიც რეალური ღირებულებით აღირიცხება, საწარმო ამ ქონებას (ან აქტივის გამოყენების 

უფლებას) ცვეთას არიცხავს და აღიარებს ნებისმიერ გაუფასურების ზარალს. ამ თარიღისათვის 

წარმოქმნილი ნებისმიერი სხვაობა ბასს 16-ის ან ფასს 16-ის შესაბამისად განსაზღვრულ  ქონების სა-
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ბალანსო ღირებულებასა და რეალურ ღირებულებას შორის, საწარმომ ისე  უნდა ასახოს, როგორც 

ასახავს გადაფასებას ბასს 16-ის შესაბამისად. სხვა სიტყვებით:  

ა) საბალანსო ღირებულების ნებისმიერი შემცირება აღიარებული უნდა იყოს მოგებაში ან ზა-

რალში. თუმცა, იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც ეს თანხა შევიდა ამავე ქონების გადაფასების 

ნამეტში, შემცირება აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში და შემცირდება გადაფასების ნამეტი 

საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში; 

ბ) საბალანსო ღირებულების ნებისმიერი ზრდის შემთხვევაში: 

(i)  ზრდა იმ ოდენობით, რომელიც აღადგენს ამ ქონების ღირებულების წინა გაუფასურების 

ზარალს, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. მოგებაში ან ზარალში აღიარებული თანხა 

არ უნდა აჭარბებდეს იმ თანხას, რომელიც აუცილებელია საბალანსო ღირებულების აღ-

სადგენად იმ გაანგარიშებულ საბალანსო ღირებულებამდე (ცვეთის გამოკლებით), რო-

მელსაც ის მიაღწევდა გაუფასურებით გამოწვეული ზარალის არაღიარების შემთხვევა-

ში; 

(ii)  ღირებულების ზრდის ნებისმიერი დარჩენილი ნაწილი  აღიარდება სხვა სრულ 

შემოსავალში და გაიზრდება გადაფასების ნამეტი საკუთარი კაპიტალის განყოფი-

ლებაში. საინვესტიციო ქონების შემდგომი გასვლის შემთხვევაში, საკუთარ კაპიტალში 

ასახული გადაფასების შედეგად მიღებული ღირებულების ზრდა შეიძლება პირდაპირ 

იქნეს გადატანილი გაუნაწილებელ მოგებაში. ამ თანხის გაუნაწილებელ მოგებაში გადა-

ტანა არ აისახება საწარმოს მოგებაში ან ზარალში.    

63. მარაგის გადატანისას საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში, რომელიც რეალური ღირებულებით 

აისახება შემდგომში, ნებისმიერი განსხვავება გადატანის თარიღისათვის არსებული ქონების რეა-

ლურ ღირებულებასა და მის მანამდელ საბალანსო ღირებულებას შორის, აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში.   

64. მარაგიდან  რეალური ღირებულებით აღრიცხულ საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში გადატანი-

სათვის გამოყენებული მიდგომა შეესაბამება მარაგის გაყიდვისას გამოყენებულ მიდგომას.  

65. იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო ამთავრებს რეალური ღირებულებით აღსარიცხავი საინვესტი-

ციო ქონების საკუთარი ძალებით მშენებლობას ან რეკონსტრუქციას, ამ თარიღისათვის ქონების 

რეალურ ღირებულებასა და მის მანამდელ საბალანსო ღირებულებას შორის ნებისმიერი განსხვავე-

ბა აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 

 

გასვლა  

66. საინვესტიციო ქონების აღიარება წყდება (ამოიღება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან) იმ 

შემთხვევაში, როდესაც მოხდება ქონების გასვლა ან სამუდამოდ შეწყდება გამოყენება და მოსა-

ლოდნელი არ იქნება მომავალი ეკონომიკური სარგებელი მისი გასვლიდან. 

67. საინვესტიციო ქონების გასვლა შეიძლება მოხდეს გაყიდვის ან ფინანსური იჯარის ხელშეკრუ-

ლების  მეშვეობით. გაყიდული საინვესტიციო ქონების გასვლის თარიღია თარიღი, როდესაც მიმ-

ღები საწარმო კონტროლს მოიპოვებს საინვესტიციო ქონებაზე ფასს 15-ის იმ მოთხოვნების შესა-

ბამისად, რომლებიც ეხება შესასრულებელი ვალდებულების შესრულების მომენტის დადგენას. 

ბასს 17 ფასს 16 გამოიყენება აქტივის უკუიჯარის პირობით გაყიდვის შემთხვევებში.  

68. თუ მე-16 პუნქტის აღიარების პრინციპის შესაბამისად, საწარმო აქტივის საბალანსო ღირებულებაში 

აღიარებს საინვესტიციო ქონების ნაწილის შეცვლის ხარჯებს, მაშინ ის წყვეტს შეცვლილი ნაწილის 

საბალანსო ღირებულების აღიარებას. თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით აღრიცხული სა-

ინვესტიციო ქონებისათვის შეცვლილ ნაწილს არ შეიძლება ცვეთა ცალკე დაერიცხოს. თუ საწარმო-

სათვის შეუძლებელია შეცვლილი ნაწილის საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა, შეიძლება მან 

ჩანაცვლების ღირებულება გამოიყენოს როგორც მინიშნება იმისა, როგორი ღირებულება ჰქონდა 

შეცვლილ ნაწილს შეძენის ან მშენებლობის დროს. რეალური ღირებულების მოდელის დროს, საინ-

ვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება შეიძლება უკვე ასახავდეს შესაცვლელი ნაწილის და-

კარგულ ღირებულებას. სხვა შემთხვევაში, შეიძლება ძნელი იყოს დადგენა, რამდენით უნდა შემ-

ცირდეს შესაცვლელი ნაწილის რეალური ღირებულება. როდესაც შეუძლებელია ამის გაკეთება, 

შეცვლილი ნაწილის რეალური ღირებულების შემცირების ალტერნატივაა, შეცვლის ხარჯების შე-

ტანა აქტივის საბალანსო ღირებულებაში და შემდეგ რეალური ღირებულების ხელახალი შეფასება, 
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ისე, როგორც აუცილებელი იქნებოდა აქტივზე ნაწილის დამატებისათვის, რომელიც არ არის შეც-

ვლილი  

69. საინვესტიციო ქონების ხმარებიდან ამოღების ან გასვლის შედეგად წარმოშობილი მოგება ან ზარა-

ლი უნდა განისაზღვროს როგორც სხვაობა გასვლის  შედეგად მიღებულ წმინდა ამონაგებსა და ქო-

ნების საბალანსო ღირებულებას შორის და უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში (თუ სხვა რამ არ 

მოითხოვება ბასს 17-ით  ფასს 16-ით  უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციისთვის) 

ექსპლუატაციიდან ამოღების ან გასვლის დროს.  

70. ანაზღაურების თანხა უნდა აისახოს საინვესტიციო ქონების აღიარების შეწყვეტიდან წარმოშობილ 

შემოსულობაში ან ზარალში, რომელიც განსაზღვრულია  ფასს 15-ის 47-72-ე პუნქტებში მოცემული 

გარიგების ფასის განსაზღვრის მოთხოვნების შესაბამისად.  შემოსულობაში ან ზარალში ასახული 

ანაზღაურების შეფასებული თანხის შემდგომი ცვლილებები უნდა აისახოს ფასს 15-ის იმ 

მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც ეხება გარიგების ფასის ცვლილებებს.  

 

71. საწარმო, საჭიროებისამებრ, იყენებს ბასს 37-ს ან სხვა სტანდარტებს იმ ნებისმიერი ვალდებულების 

ასახვისათვის, რომელიც საწარმოს რჩება საინვესტიციო ქონების გასვლის შემდეგ. 

72. საინვესტიციო ქონების გაუფასურების, დაკარგვის ან გაფუჭებისათვის მესამე მხარისაგან მიღებული 

კომპენსაცია აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, როდესაც კომპენსაცია გახდება მიღებადი. 

73. საინვესტიციო ქონების გაუფასურება და დაკარგვა, მასთან დაკავშირებული მოთხოვნა ან გადახდე-

ბი მესამე მხარის მიმართ ან მესამე მხარის მიერ და შემცვლელი აქტივის ნებისმიერი შემდგომი შე-

ძენა ან მშენებლობა წარმოადგენს ცალკე ეკონომიკურ მოვლენას და ცალკე აღირიცხება შემდეგნაი-

რად: 

ა) საინვესტიციო ქონების ხმარებიდან გაუფასურება აღირიცხება ბასს 36-ის შესაბამისად; 

ბ) საინვესტიციო ქონების ხმარებიდან ამოღება ან გასვლა აღიარდება წინამდებარე სტანდარ-

ტის  66-71-ე პუნქტების შესაბამისად; 

გ) საინვესტიციო ქონების გაუფასურების, დაკარგვის ან გაფუჭებისათვის მესამე პირისაგან მი-

საღები კომპენსაცია მოგებაში ან ზარალში აღიარდება, როდესაც გახდება მიღებადი; და 

დ) შემცვლელი ქონების აღდგენის, შესყიდვის ან მშენებლობის ღირებულება განისაზღვრება, 

წინამდებარე სტანდარტის 20-29-ე პუნქტების შესაბამისად. 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

   რეალური ღირებულებისა და თვითღირებულების მოდელი 

74. შემდეგი ინფორმაციის გამჟღავნება აუცილებელია ბასს 17-ის ფასს 16-ის მიხედვით გამჟღავნებულ  

ინფორმაციასთან ერთად. ბასს 17-ის ფასს 16-ის  შესაბამისად, საინვესტიციო ქონების მესაკუთრე 

ამჟღავნებს მეიჯარისთვის დადგენილ ინფორმაციას მის მიერ დადებული საიჯარო ხელშეკ-

რულებების შესახებ. საწარმო მოიჯარე, რომელიც  საინვესტიციო ქონებას ფლობს აქტივის გამოყე-

ნების უფლების სახით  ფინანსური ან საოპერაციო იჯარის ხელშეკრულების შესაბამისად, ამ-

ჟღავნებს მოიჯარისთვის დადგენილ ინფორმაციას  ფასს 16-ის მოთხოვნების შესაბამისად ფინან-

სურ იჯარასთან დაკავშირებით და მეიჯარისთვის დადგენილ ინფორმაციას ფასს 16-ის მოთხო-

ვნების მიხედვით - საოპერაციო იჯარის ხელშეკრულებების შესახებ. 

75. საწარმომ უნდა განმარტოს:   

ა)  რეალური ღირებულების მოდელს იყენებს, თუ თვითღირებულების მოდელს; 

ბ)  [გაუქმებულია] თუ რეალური ღირებულების მოდელს იყენებს, როგორი ან რომელი პირობე-

ბითაა კლასიფიცირებული და აღრიცხული, საოპერაციო იჯარად მიჩნეული ქონებრივი ინტე-

რესი,  როგორც საინვესტიციო ქონება; 

გ)  იმ შემთხვევაში, როდესაც ძნელდება ქონების კლასიფიცირება (იხ. პუნქტი 14), ის კრიტერიუ-

მები, რომელთა გამოყენებითაც დგინდება, წარმოადგენს თუ არა ესა თუ ის ქონება საინვესტი-

ციო ქონებას, მფლობელის მიერ დაკავებულ ქონებას ან იმ ქონებას, რომლის გაყიდვაც მოხდე-

ბა მიმდინარე საქმიანობის პროცესში; 

დ)  [გაუქმებულია] 
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ე)  რამდენად ეფუძნება საინვესტიციო ქონების (რომელიც აღიარებულია ან გამჟღავნებულია ფინან-

სური ანგარიშგების შენიშვნებში) რეალური ღირებულება ისეთი დამოუკიდებელი შემფასებლის 

შეფასებას, რომელსაც გააჩნია აღიარებული და სათანადო კვალიფიკაცია და  გამოცდილება შესაბა-

მისი ადგილმდებარეობისა და კატეგორიის საინვესტიციო ქონების შეფასებაში. ხსენებული შეფა-

სების არარსებობისას, ეს ფაქტი საჭიროებს განმარტებას;   

ვ)  მოგებაში ან ზარალში აღიარებული თანხები, რომლებიც ეხება:  

(i)  საინვესტიციო ქონებიდან მიღებულ საიჯარო შემოსავლებს; 

(ii)  იმ საინვესტიციო ქონებასთან დაკავშირებულ საექსპლუატაციო ხარჯებს (რემონტისა 

და ტექმომსახურების ხარჯების ჩათვლით), რომლიდანაც საიჯარო შემოსავალი იქნა მი-

ღებული პერიოდის განმავლობაში; 

(iii)  იმ საინვესტიციო ქონებასთან დაკავშირებულ საექსპლუატაციო ხარჯებს (რემონტისა 

და ტექმომსახურების ხარჯების ჩათვლით), რომლიდანაც საიჯარო შემოსავალი არ იქნა 

მიღებული პერიოდის განმავლობაში; 

(iv)  მოგებასა და ზარალში აღიარებული რეალური ღირებულების მთლიანი ცვლილება, რომე-

ლიც დაკავშირებულია საინვესტიციო ქონების გადატანასთან აქტივების ჯგუფიდან, რომ-

ლისთვისაც გამოყენებულია თვითღირებულების მოდელი, ჯგუფში, რომლისთვისაც გამო-

ყენებულია რეალური ღირებულების მოდელი (იხ. პუნქტი 32გ); 

ზ) საინვესტიციო ქონების გაყიდვის შესაძლებლობასთან დაკავშირებული, მიღებული შემოსავ-

ლისა და ამონაგების გადარიცხვაზე არსებული შეზღუდვები და ამ შეზღუდვების მასშტაბი;  

          თ)  ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებები საინვესტიციო ქონების შესყიდვა-

ზე, მშენებლობაზე ან რეკონსტრუქციაზე, ან რემონტის ჩატარებაზე, ტექმომსახურებაზე ან გა-

უმჯობესებაზე. 

რეალური ღირებულების მოდელი 

76. საწარმომ, რომელიც 33-55-ე პუნქტების შესაბამისად  რეალური ღირებულების მოდელს იყენებს, 

75-ე პუნქტით გათვალისწინებული განმარტებითი შენიშვნების დამატებით, ასევე უნდა გაამჟღავ-

ნოს საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულების შეჯერება საანგარიშგებო პერიოდის დასაწ-

ყისისა და დასასრულისათვის, შემდეგი ინფორმაციის ჩვენებით:  

ა)  ზრდა, ქონების შეძენით განპირობებული ზრდისა და აქტივის საბალანსო ღირებულებაში შემ-

დგომი დანახარჯების კაპიტალიზაციის შედეგად მიღებული ზრდის ცალ-ცალკე ასახვით; 

ბ)  ზრდა, რომელიც განპირობებულია საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენით;  

გ) აქტივები, რომლებიც ფასს 5-ის მიხედვით კლასიფიცირებულია როგორც გასაყიდად 

გამიზნული ან ჩართულია გამსვლელ ჯგუფში, რომელიც კლასიფიცირებულია როგორც გასა-

ყიდად გამიზნული და სხვა გასვლა;  

დ) წმინდა შემოსულობა ან ზარალი რეალური ღირებულების კორექტირებიდან; 

ე) ფინანსური ანგარიშგების განსხვავებულ წარსადგენ ვალუტაში გადაანგარიშებისა და უცხოუ-

რი ქვედანაყოფის ანგარიშვალდებული საწარმოს წარსადგენ ვალუტაში გადაანგარიშების შე-

დეგად წარმოშობილი წმინდა საკურსო სხვაობები;   

ვ) მარაგისა და მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონების კატეგორიებში და ამ კატეგორიებიდან 

გადატანილი ქონება; და 

ზ) სხვა ცვლილებები. 

77. როდესაც საინვესტიციო ქონებისათვის გამოყენებული შეფასება არსებითად კორექტირებულია ფი-

ნანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, მაგალითად იმ აქტივებისა და ვალდებულებების დუბლი-

რებული აღრიცხვის თავიდან ასაცილებლად, რომლებიც აღიარებულია ცალკე აქტივებისა და ვალ-

დებულებების სახით, როგორც აღწერილია 50-ე პუნქტში, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს  

ზემოაღნიშნული მიღებული შეფასებისა და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული კორექტირებული 

შეფასების შემაჯერებელი ინფორმაცია, სადაც  ცალ-ცალკე იქნება  ნაჩვენები ნებისმიერი აღიარე-

ბული საიჯარო ვალდებულებების აგრეგირებული თანხა, რომლებიც ისევ დაემატა და სხვა მნიშ-

ვნელოვანი კორექტირებები.  
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78. 53-ე პუნქტში აღწერილ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც საწარმო საინვესტიციო ქონებას 

აფასების  ბასს 16-ის თვითღირებულების მოდელით, ან ფასს 16-ის შესაბამისად, 76-ე პუნქტით 

მოთხოვნილ შეჯერებაში ამგვარი საინვესტიციო ქონების თანხა ნაჩვენები უნდა იყოს სხვა დანარ-

ჩენი საინვესტიციო ქონების თანხისაგან განცალკევებულად. ამასთან ერთად, საწარმომ უნდა 

წარმოადგინოს შემდეგი ინფორმაცია: 

ა)  ასეთი საინვესტიციო ქონების აღწერილობა; 

ბ) განმარტოს, რატომაა შეუძლებელი რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა; 

გ)  თუ შესაძლებელია, შეფასებების დიაპაზონი, რომელშიც ყველაზე მაღალი ალბათობით არის 

მოსალოდნელი, რომ მოქცეული იქნება რეალური ღირებულება; და 

დ)  იმ საინვესტიციო ქონების გასვლის შემთხვევაში, რომელიც არ აღირიცხებოდა რეალური ღი-

რებულებით: 

(i)  ფაქტი, რომ საწარმომ გადასცა საინვესტიციო ქონება, რომელიც არ აღირიცხებოდა რეა-

ლური ღირებულებით; 

(ii)  საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება გაყიდვის მომენტისათვის; 

(iii)  ქონების გასვლიდან აღიარებული შემოსულობა ან ზარალი. 

            თვითღირებულების მოდელი 

79. საწარმომ, რომელიც 56-ე პუნქტის შესაბამისად იყენებს თვითღირებულების მოდელს, 75-ე პუნ-

ქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის გარდა უნდა გაამჟღავნოს:  

ა)  გამოყენებული ცვეთის მეთოდი; 

ბ)  სასარგებლო მომსახურების ვადა ან გამოყენებული ცვეთის ნორმები; 

გ) მთლიანი საბალანსო ღირებულება და აკუმულირებული ცვეთა (გაუფასურების აკუმულირე-

ბულ ზარალთან ერთად) საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისა და დასასრულის მდგომარეო-

ბით;  

დ) საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისა და დასასრულის მდგომარეობით არსებული საინვეს-

ტიციო ქონების საბალანსო ღირებულებების შეჯერება, შემდეგი ინფორმაციის ჩვენებით:  

(i)  ზრდა, სადაც ცალ-ცალკე იქნება ნაჩვენები საინვესტიციო ქონების შეძენით გამოწვეული 

ზრდა და შემდგომი დანახარჯების აქტივში კაპიტალიზაციის შედეგად მიღებული 

ზრდა; 

(ii)  ზრდა, რომელიც განპირობებულია საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენით;  

(iii) აქტივები, რომელიც ფასს 5-ის მიხედვით კლასიფიცირებულია როგორც გასაყიდად 

გამიზნული ან ჩართულია გამსვლელ ჯგუფში, რომელიც კლასიფიცირებულია როგორც 

გასაყიდად გამიზნული და სხვა გასვლა;  

(iv)  ცვეთა; 

(v)  საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ბასს 36-ის შესაბამისად აღიარებული ქონების 

გაუფასურების ზარალის თანხა და კომპენსირებული (უკუგატარებული) გაუფასურების 

ზარალის თანხა; 

(vi)  ფინანსური ანგარიშგების განსხვავებულ წარსადგენ ვალუტაში გადაანგარიშებისა და უცხო-

ური ქვედანაყოფის ანგარიშგების ანგარიშვალდებული საწარმოს წარსადგენ ვალუტაში გა-

დაანგარიშების შედეგად წარმოშობილი წმინდა საკურსო სხვაობა; 

(vii)  მარაგისა და მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონების კატეგორიებში გადატანილი 

საინვესტიციო ქონება და პირიქით;  

(viii)  სხვა ცვლილება;  

ე) საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება. 53-ე პუნქტში აღწერილ გამონაკლის შემთხვე-

ვებში, როდესაც საწარმოს არ შეუძლია საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმე-

დოდ განსაზღვრა, მან განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(i)  საინვესტიციო ქონების აღწერილობა; 

(ii)  რატომაა შეუძლებელი რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა; 

(iii)  თუ შესაძლებელია, შეფასებების დიაპაზონი, რომელშიც ყველაზე მაღალი ალბათობით 

არის მოსალოდნელი, რომ მოქცეული იქნება რეალური ღირებულება. 
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გარდამავალი დებულებები 

  რეალური ღირებულების მოდელი 

80. საწარმომ, რომელმაც ვადაზე ადრე გამოიყენა ბასს 40 (2000 წ.) და პირველად გადაწყვიტა ზოგი-

ერთი ან ყველა საოპერაციო იჯარით აღებული ქონებრივი ინტერესის კლასიფიცირება და 

აღრიცხვა საინვესტიციო ქონების სახით, რომლებიც აკმაყოფილებს სათანადო კრიტერიუმებს, არ-

ჩევანის შედეგი უნდა აღიაროს, როგორც გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთის კორექტირება 

იმ პერიოდში, როდესაც პირველად დაიწყო სტანდარტის გამოყენება. გარდა ამისა:      

ა)  იმ შემთხვევაში, თუ საწარმომ წინა პერიოდებში საჯაროდ გაამჟღავნა (ფინანსურ ანგარიშგება-

ში ჩვენებით ან რაიმე სხვა სახით) ამგვარი ქონებრივი ინტერესის რეალური ღირებულება (გან-

საზღვრული იმ პრინციპების დაცვით, რომლებიც შეესაბამება ფასს 13-ში მოცემულ რეალური 

ღირებულების განმარტებას, რეკომენდებულია, მაგრამ სავალდებულო არაა, რომ საწარმომ მო-

ახდინოს: 

 (i) იმ წინა პერიოდის გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთის კორექტირება, რომლის-

თვისაც საჯაროდ იყო გამჟღავნებული ასეთი რეალური ღირებულება;  და 

(ii)  გადაიანგარიშოს შესაბამისი პერიოდის შესადარისი ინფორმაცია; 

ბ) თუ საწარმოს მანამდე საჯაროდ არ გაუმჟღავნებია (ა) პუნქტში ნახსენები ინფორმაცია, მას არ 

ევალება შესადარისი ინფორმაციის გადაანგარიშება და მან უნდა განმარტოს ეს ფაქტი.   

81. მოცემული სტანდარტი მოითხოვს ბასს 8-ით მოთხოვნილისაგან განსხვავებულ რეჟიმს. ბასს-8 მო-

ითხოვს შესადარისი ინფორმაციის ხელახალ გამჟღავნებას, თუ ასეთი ხელახალი გამჟღავნება შეუძ-

ლებელი არ არის. 

82. როდესაც საწარმო პირველად გამოიყენებს  წინამდებარე სტანდარტს, გაუნაწილებელი მოგების 

საწყისი ნაშთის კორექტირებაში უნდა შევიდეს იმ ნებისმიერი თანხის რეკლასიფიკაცია, რომელიც 

ირიცხებოდა შესაბამისი საინვესტიციო ქონების გადაფასების რეზერვში.    

  თვითღირებულების მოდელი 

83. ბასს 8 გამოიყენება სააღრიცხვო პოლიტიკის ნებისმიერი ცვლილებისათვის, რომელიც მოხდება სა-

წარმოს მიერ წინამდებარე სტანდარტის პირველად გამოყენებისა და თვითღირებულების მოდე-

ლის არჩევისას. სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების შედეგი მოიცავს იმ ნებისმიერი თანხის რეკ-

ლასიფიკაციას, რომელიც ირიცხებოდა შესაბამისი საინვესტიციო ქონების გადაფასების რეზერვში.  

84. აქტივზე გაცვლის ოპერაციით შეძენილი საინვესტიციო ქონების თავდაპირველ შეფასებასთან და-

კავშირებული 27-29-ე პუნქტების მოთხოვნები პერსპექტიულად  უნდა გამოიყენოს საწარმომ მხო-

ლოდ მოსალოდნელი მომავალი ოპერაციებისთვის. 

    საწარმოთა გაერთიანება 

84ა.   2013 წლის დეკემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „ფასს  სტანდარტების ყოველწლიური 
გაუმჯობესება, 2011-2013 წლების ციკლი~ - გამოიწვია 14ა პუნქტისა და მე-6 პუნქტის წინ ქვესათა-

ურის დამატება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება პერსპექტიულად უნდა გამოიყენოს იმ 

საინვესტიციო ქონების მიმართ, რომელიც შეიძინა პირველი საანგარიშგებო პერიოდის დაწყების 

შემდეგ, რომლისთვისაც გამოიყენა ზემოაღნიშნული ცვლილება. შესაბამისად, არ უნდა 

დაკორექტირდეს წინა პერიოდებში შეძენილი საინვესტიციო ქონების აღრიცხვა. თუმცა, საწარმოს 

უფლება აქვს, გადაწყვიტოს ამ ცვლილების გამოყენება საინვესტიციო ქონების ინდივიდუალური 

ობიექტების მიმართ, რომლებიც შეიძინა ზემოხსნებული პირველი წლიური პერიოდის 

დაწყებამდე, ძალაში შესვლის თარიღისთვის, ან მის შემდეგ, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, 

თუ საწარმოსთვის ხელმისაწვდომია ამ ადრინდელი ოპერაციების მიმართ ზემოაღნიშნული 

ცვლილების გამოსაყენებლად საჭირო ინფორმაცია. 

           ფასს 16 

84ბ.   საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს ფასს 16-სა და წინამდებარე სტანდარტში შეტანილ 

შესწორებებს, უნდა გამოიყენოს ფასს 16-ის „გ“ დანართში მოცემული გარდამავალი დებულებები 

საინვესტიციო ქონების მიმართ, რომელსაც ფლობს აქტივის გამოყენების უფლების სახით. 

სტანდარტის ძალაში შესვლის თარიღი 

85.   საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს წლიური პერიოდებისათვის, რომელიც 

იწყება 2005 წლის პირველ იანვარს ან მის შემდეგ. ნებადართულია სტანდარტის ვადამდელი გამო-
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ყენება. თუ საწარმო ამ სტანდარტს 2005 წლის 1 იანვრამდე დაწყებული პერიოდებისთვის გამოიყე-

ნებს, მან ეს ფაქტი უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

85ა.   ბასს 1-მა - „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა~ (შესწორებული 2007 წელს) - შეცვალა ფასს სტან-

დარტებში გამოყენებული ტერმინოლოგია. გარდა ამისა, გამოიწვია 62-ე პუნქტის შეცვლა. 

საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილება უნდა გამოიყენოს 2009 წლის 1 იანვარს ან მის შემდეგ დაწყე-

ბული წლიური პერიოდებისათვის. თუ საწარმო უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს 

ბასს 1-ს (შესწორებული 2007 წელს), ამავე პერიოდისთვის უნდა გამოიყენოს ეს ცვლილებებიც. 

85ბ.   2008 წლის მაისში გამოცემულმა დოკუმენტმა  - „ფასს სტანდარტების გაუმჯობესება~ -  განაპირობა 

მე-8, მე-9, 48-ე, 53-ე, 54-ე და 57-ე პუნქტების შეცვლა, 22-ე პუნქტის გაუქმება და (53ა) და (53ბ) 

პუნქტების დამატება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები უნდა გამოიყენოს პერსპექტიულად 

2009 წლის 1 იანვარს ან მის შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისათვის. საწარმოს ამ 

ცვლილებების გამოყენების უფლება აქვს იმ საინვესტიციო ქონების მიმართ, რომელიც მშენებარე 

მდგომარეობაში იმყოფებოდა ნებისმიერი თარიღიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე, იმ პირობით, თუ ამ 

მშენებარე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება განსაზღვრული იყო ამ თარიღებისთვის. 

ნებადართულია ვადამდელი გამოყენებაც. თუ საწარმო უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის გამოი-

ყენებს ზემოაღნიშნულ ცვლილებებს, მან ეს ფაქტი უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების შე-

ნიშვნებში და იმავდროულად დაიწყოს ბასს 16-ის - „ძირითადი საშუალებები~ - მე-5 პუნქტსა და 

81-ე პუნქტებში შესული ცვლილებების გამოყენებაც. 

85გ.    2011 წლის მაისში გამოცემულმა ფასს 13-მა - „რეალური ღირებულების შეფასება~ - გამოიწვია მე-5 

პუნქტში მოცემული რეალური ღირებულების განმარტების შეცვლა, ასევე 26-ე, 29-ე, 32-ე, მე-40, 48-

ე, 53-ე, 53ბ, 78-80-ე და 85ბ პუნქტების შეცვლა და 36-39-ე, 42-47-ე, 49-ე, 51-ე და 75(დ) პუნქტების 

გაუქმება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ საანგარიშგებო პერიოდში უნდა გამოიყენოს, 

როდესაც გამოიყენებს ფასს 13-ს. 

85დ. 2013 წლის დეკემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „ფასს სტანდარტების ყოველწლიური 
გაუმჯობესება, 2011-2013 წლების ციკლი~- გამოიწვია ქვესათაურების დამატება მე-6 პუნქტის წინ 

და 84-ე პუნქტის შემდეგ, ასევე 14ა, 84ა და 85დ პუნქტების დამატება. საწარმომ ზემოაღნიშნული 

ცვლილებები უნდა გამოიყენოს 2014 წლის 1 ივლისს ან მის შემდეგ დაწყებული წლიური 

პერიოდებისთვის. ნებადართულია ვადამდელი გამოყენება. თუ საწარმო ამ ცვლილებებს უფრო 

ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს, მან ეს ფაქტი უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში. 

85ე.   2014 წლის მაისში გამოცემულმა ფასს 15-მა – „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშე-
კრულებებიდან“ - გამოიწვია 3(ბ), მე-9, 67-ე და 70-ე პუნქტების შეცვლა. საწარმომ ეს ცვლილებები 

უნდა გამოიყენოს ფასს 15-ის გამოყენებისას. 

85ვ.   2016 წლის იანვარში გამოცემულმა ფასს 16-მა - „იჯარა“ - გამოიწვია ბასს 40-ის მოქმედების სფეროს 

შეცვლა, საინვესტიციო ქონების განმარტების შეცვლის გამო, რომელშიც გათვალისწინებულ იქნა 

როგორც საწარმოს საკუთარი საინვესტიციო ქონება, ისე მოიჯარის მიერ აქტივის გამოყენების 

უფლების სახით ფლობილი ქონებაც. ფასს 16-ის გამოცემამ გამოიწვია  მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-16, 

მე-20, 30-ე, 41-ე, 50-ე, 53-ე, 53ა, 54-ე, 56-ე, მე-60, 61-ე, 62-ე, 67-ე, 69-ე, 74-ე, 75-ე,   77-ე და 78-ე 

პუნქტების შეცვლა, 19ა, 29ა, 40ა და 84ბ პუნქტებისა და შესაბამისი სათაურების დამატება, ასევე მე-

3, მე-6, 25-ე, 26-ე და 34-ე პუნქტების გაუქმება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები იმ 

პერიოდში უნდა გამოიყენოს, როდესაც გამოიყენებს ფასს 16-ს.  

 

ბასს 40-ის (2000 წლის) გაუქმება 

წინამდებარე სტანდარტი ცვლის ბასს 40-ს - „საინვესტიციო ქონება~ (გამოცემული 2000 წელს). 


