
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

ვალდებულებები

ფულადი სახსრები X სავაჭრო ვალდებულებები X 

სავაჭრო მოთხოვნები X ანარიცხები X

გაცემული ავანსები და დარიცხული მისაღები
შემოსავალი

X
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ

X

მარაგები XX საგადასახადო ვალდებულებები X

- მზა პროდუქცია
X დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული

შემოსავალი

X

- სხვა X მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები X

სხვა მიმდინარე აქტივები X ბანკებისგან ნასესხები თანხები X

ბიოლოგიური აქტივები XX სხვა ნასესხები თანხები X

- თვითღირებულების მოდელით X სხვა ვალდებულებები X

- გასაყიდი ფასის მოდელით X სულ ვალდებულებები XX

ძირითადი საშუალებები XX

- მიწა
X

- შენობა-ნაგებობები X საკუთარი კაპიტალი

- სხვა ძირითადი საშუალებები X სააქციო კაპიტალი X

- არამატერიალური აქტივები
X

საემისიო კაპიტალი
X(X)

- საიჯარო აქტივი საკუთრების გადაცემის პირობით
X

გამოსყიდული საკუთარი აქციები
(X)

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ
ინსტრუმენტებში X გაუნაწილებელი მოგება

X(X)

სხვა გრძელვადიანი აქტივები X გადაფასების რეზერვი X

კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი) X სხვა კაპიტალი X

გამოსყიდული საკუთარი აქციები X სულ საკუთარი კაპიტალი XX

სულ აქტივები XX სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები XX



შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების 
ანგარიშგება 

ნეტო ამონაგები X

- საქონლის გაყიდვიდან X

- მომსახურების გაწევიდან X

- სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან X

- სხვა X

გაყიდვების თვითღირებულება (X)

საერთო მოგება X

სხვა შემოსავალი X

ადმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასები (X)

ადმინისტაციული დანიშნულებისა და ბიოლოგიური აქტივების ცვეთა/ამორტიზაცია (X)

გაუფასურების ხარჯი (X)

- ფინანსური აქტივები (X)

- მარაგები (X)

- სხვა არა-ფინანსური აქტივები (X)

საპროცენტო შემოსავალი X

საპროცენტო ხარჯი (X)

დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის საბაზრო ღირებულების კორექტირება X/(X)

ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის საიმედოდ შეფასებულ ღირებულებაში X/(X)

სხვა ხარჯები (x)

მოგება/ზარალი მოგების გადასახადის ხარჯამდე X

მოგების გადასახადი X(X)

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი X(X)

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: (გადააანგარიშებული) X/(X)

გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი) X/(X)

- გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა (დააკონკრეტეთ…) X/(X)

- გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა (დააკონკრეტეთ…) X/(X)
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის
გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში

X

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) (X)

გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი XX(XX)



ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

საოპერაციოსაქმიანობა

მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები X

მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი (X)

სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან X(X)

საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრები X

მსესხებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები (X)

გადახდილი მოგების გადასახადი (X)

ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან XX(XX)

საინვესტიციო საქმიანობა

ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის (X)

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

(X)

სესხის (გაცემა)და შემდგომი დაბრუნება (X)/X

ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან X

ფულადი სახსრების შემოსვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან X

მიღებული პროცენტი X

მიღებული დივიდენდები X

სხვა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან (X)/X

საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები X(X)

საფინანსოსაქმიანობა

ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებიდან X

ფულადი სახსრების შემოსვლა აღებული სესხებიდან X

საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების გადახდა (X)

სასესხის ძირის გადახდა (X)

სესხის პროცენტის გადახდა (X)

დივიდენდების გადახდა (X)

სხვა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (X)/X

ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან XX(XX)

ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში XX(XX)

ფულადისახსრები წლის დასაწყისისათვის XX

სავალუტოკურსის ეფექტი (X)/X

ფულადისახსრები წლის ბოლოს XX



ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში 

განყოფილება 4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და 
შეცდომები 

4.7 საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო
პოლიტიკა,
თუ ცვლილება:
(ა) მოითხოვება წინამდებარე სტანდარტის ცვლილებებით; ან
(ბ) გამოიწვევს ფინანსურ ანგარიშგებაში უფრო საიმედო და შესაფერისი
ინფორმაციის ასახვას ამა თუ იმ ეკონომიკური მოვლენის გავლენის
შესახებ საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობასა და მისი საქმიანობის
ფინანსურ შედეგებზე.

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



ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში 

განყოფილება 4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და 
შეცდომები 

4.9 გამარტივების მიზნით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის
სააღრიცხვო პოლიტიკის რეტროსპექტულად გამოყენება ნიშნავს მხოლოდ
მიმდინარე პერიოდის აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი
კაპიტალის საწყისი საბალანსო ღირებულებების გადაანგარიშებას.
შესაბამისად, საწარმოს არ მოეთხოვება შესადარისი ინფორმაციის
გადაანგარიშება. გასული პერიოდის მონაცემების ამგვარი კორექტირება
ჯამურად უნდა აისახოს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგების შესაბამის მუხლში.



ცვლილებების პროექტი განთავსებულია

• მაცნეზე: 
https://matsne.gov.ge/document/view/4800797?publication
=0

• ჩვენს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: 
https://www.saras.gov.ge/Content/files/IV_Category_Entity
_Standard_Changes_Exposure_Draft.pdf

თქვენი  პოზიციის დასაფიქსირებლად:

• საგნის ველში მიუთითეთ: 
IV კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტი: განყოფილება, მუხლი

• 2020 წლის 30 ოქტომბერი

Info@reportal.ge

სტანდარტის ცვლილებები

https://matsne.gov.ge/document/view/4800797?publication=0
https://www.saras.gov.ge/Content/files/IV_Category_Entity_Standard_Changes_Exposure_Draft.pdf


• ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები
• აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები
• აუდიტორთა რეესტრი
• პროფესიული განათლების რეესტრი
• სახელმძღვანელოები
• სიახლეები (მათ შორის მითითებები COVID –

19 - თან დაკავშირებით)
• ნორმატიული ბაზა
• ონლაინ ლექსიკონი

• საქართველოში არსებული 
სუბიექტების ფინანსური და 
მმართველობის ანგარიშგებები

• სიახლეები 
• კვლევის შედეგები

REPORTAL.GE

SARAS.GOV.GE

საინფორმაციო რესურსები



კითხვები?

კომენტარები?


