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3შეტ ყო ბი ნე ბა

მე-4 კა ტე გო რიის ქარ თუ ლი სა წარ მოე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

სტან დარ ტი შეი ცავს საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბის ფონ დის 

(ფონ დი) საავ ტო რო მა სა ლებს, რომ ლე ბიც და ცუ ლია.

რეპ რო დუ ცი რე ბუ ლია და გავ რცე ლე ბუ ლია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 

აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მიერ ფონ დის ნე ბარ თვით მხო ლოდ სა ქარ თვე-

ლო ში. მე სა მე პი რებს არ გააჩ ნიათ არა ნაი რი უფ ლე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის, ან გა-

რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი სა და ფონ დის მიერ წი ნას წარ წე-

რი ლო ბი თი თან ხმო ბის გა რე შე, თუ ასე თი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არაა გა მო ყე ნე ბის უფ ლე-

ბის პი რო ბე ბით (შე ნიშ ნვა - გა და მი სა მარ თე ბა უნ და მოხ დეს ამ პი რო ბებ ზე).

სა ქარ თვე ლოს მე-4 კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-

ბის სტან დარ ტი გა მოშ ვე ბუ ლია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბით სა ქარ თვე ლო ში და არ არის მომ ზა-

დე ბუ ლი ან დამ ტკი ცე ბუ ლი საერ თა შო რი სო სა ბუ ღალ ტრო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს მიერ.

სა ქარ თვე ლოს  მე-4 კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-

ბის სტან დარ ტი არ უნ და გავ რცელ დეს სა ქარ თვე ლოს ფარ გლებს გა რეთ. 

სა ვაჭ რო ნიშ ნე ბი
     

ფონდს მთელს მსოფ ლიო ში აქვს რე გის ტრი რე ბუ ლი სა ვაჭ რო ნიშ ნე ბი, მათ შო რის  “IAS®”, 

“IASB®”, “IFRIC®”, “IFRS®”, the IFRS® logo, “IFRS for SMEs®”, IFRS for SMEs® logo, the 

“Hexagon Device”, “International Accounting Standards®”, “International Financial Reporting 

Standards®”, [“NIIF®”], და  “SIC®”. და მა ტე ბი თი დე ტა ლე ბის მი ღე ბა ფონ დის სა ვაჭ რო 

ნიშ ნე ბის შე სა ხებ შე საძ ლე ბე ლია ლი ცენ ზიის გამ ცე მის გან, მოთ ხოვ ნის შემ თხვე ვა ში.

მომ ხმა რე ბელ თა მიერ გა მო ყე ნე ბის პი რო ბე ბი

1.  საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბის ფონ დი და ბუ ღალ ტრუ-

ლი აღ რიც ხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი სა ქარ-

თვე ლოს მე-4 კა ტე გო რიის  სა წარ მოე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

სტან დარ ტის მომ ხმა რებ ლებს (მომ ხმა რებ ლე ბი) აძ ლე ვენ უფ ლე ბას  სა ქარ თვე ლოს 

მე-4 კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან-

დარ ტი გა მოი ყე ნონ:

 (i) მომ ხმა რე ბელ თა პრო ფე სიუ ლი გა მო ყე ნე ბი სათ ვის, ან

 (ii) კერ ძო სწავ ლე ბი სა და გა ნათ ლე ბი სათ ვის 



4
 პრო ფე სიუ ლი გა მო ყე ნე ბა: ნიშ ნავს სა ქარ თვე ლოს მე-4 კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის 

გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბას მომ ხმა რებ-

ლის პრო ფე სიულ საქ მია ნო ბა ში, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა სა ბუ ღალ ტრო მომ სა ხუ-

რე ბის მი წო დე ბას, რაც გუ ლის ხმობს სა ქარ თვე ლოს მე-4 კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის 

გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად  ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის ან /და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ანა ლი ზის მომ ზა დე ბას მომ ხმა რებ-

ლე ბის კლიენ ტთათ ვის ან იმ საქ მია ნო ბის თვის, რო მელ შიც მომ ხმა რე ბე ლი და საქ მე-

ბუ ლია, რო გორც ბუ ღალ ტე რი.

 გაუ გებ რო ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა არ გუ ლის ხმობს 

ისეთ მოქ მე დე ბას, რო გო რი ცაა სა ქარ თვე ლოს მე-4 კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის გა-

მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის (კო მერ ციუ ლი მიზ ნით) გა მო-

ყე ნე ბა, გარ და სა ქარ თვე ლოს მე-4 კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი-

ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის პირ და პი რი ან არა პირ და პი რი გა მო ყე ნე ბი სა, 

რო გო რი ცაა, მათ შო რის, კო მერ ციუ ლი სე მი ნა რე ბი, კონ ფე რენ ციე ბი, კო მერ ციუ ლი 

ტრე ნინ გე ბი ან მსგავ სი აქ ტი ვო ბე ბი.

2. ნე ბის მიე რი სხვა გა მო ყე ნე ბი სას, რო მე ლიც სცდე ბა პრო ფე სიუ ლი გა მო ყე ნე ბის ფარ-

გლებს, მომ ხმა რებ ლე ბი უნ და დაუ კავ შირ დნენ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის, ან გა რიშ-

გე ბი სა და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ სა და საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბის ფონდს ცალ კე ლი ცენ ზიის მი ღე ბი სათ ვის, იმ პი რო ბე-

ბი თა და იმ ვა დით, რო მელ ზეც ორ მხრი ვად შე თან ხმდე ბიან.

3. გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, თუ ეს პირ და პი რაა ნე ბა დარ თუ ლი ამ შეტ ყო ბი ნე ბა ში, ბუ-

ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ-

რი სა და ფონ დის წი ნას წა რი წე რი ლო ბი თი თან ხმო ბის გა რე შე, მომ ხმა რე ბელს არ 

აქვს უფ ლე ბა გას ცეს ლი ცენ ზია, ქვე ლი ცენ ზია, გა დას ცეს, გაგ ზავ ნოს, გა ყი დოს, გაა-

ქი რა ვოს ან სხვაგ ვა რად მია წო დოს მე სა მე პი რებს სა ქარ თვე ლოს მე-4 კა ტე გო რიის 

სა წარ მოე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის რო მე ლი მე ნა-

წი ლი ნე ბის მიე რი ფორ მით ან სა შუა ლე ბით, იქ ნე ბა ეს ელექ ტრო ნუ ლი, მე ქა ნი კუ რი 

თუ სხვა ცნო ბი ლი ან ჯერ კი დევ არ გა მო გო ნე ბუ ლი.

4. მომ ხმა რე ბე ლი არაა უფ ლე ბა მო სი ლი გა დაა კე თოს, შეი ტა ნოს ცვლი ლე ბე ბი, და მა-

ტე ბე ბი ან შექ მნას სა ქარ თვე ლოს მე-4 კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი 

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის მსგავ სი ნაშ რო მი, თუ ეს პირ და პირ არაა ნე-

ბა დარ თუ ლი ამ შეტ ყო ბი ნე ბა ში.

5. საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბის ფონ დის ინ ტე ლექ ტუა-

ლუ რი სა კუთ რე ბის ლი ცენ ზიას თან და კავ ში რე ბით და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ციის თვის, 

გთხოვთ დაგ ვი კავ შირ დეთ: licences@ifrs.org-ზე.
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1-li ganyofileba

მოქმედების სფერო

სტან დარ ტის მოქ მე დე ბის სფე რო

1.1 წი ნამ დე ბა რე ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი (შემ დგომ - სტან დარ-

ტი) ვრცელ დე ბა მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მო თა (შემ დგომ - სა წარ მო) 

ინ დი ვი დუა ლურ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბებ ზე (შემ დგომ - ფი ნან სუ რი ან-

გა რიშ გე ბა), იმ შემ თხვე ვის გარ და, რო დე საც სა წარ მო იყე ნებს ფი ნან სუ-

რი ან გა რიშ გე ბის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს (შემ დგომ - ფასს სტან-

დარ ტე ბი), ან მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

საერ თა შო რი სო სტან დარტს (შემ დგომ - მსს ფასს სტან დარ ტი),  „ბუ ღალ-

ტრუ ლი აღ რიც ხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 

კა ნო ნის (შემ დგომ - კა ნო ნი) შესაბამისად.

„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის შე სა ხებ“ 

სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით გა ნი საზ ღვრე ბა სა წარ მოე ბი, რო მელ თაც 

მოეთ ხო ვე ბათ წი ნამ დე ბა რე ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის 

გა მო ყე ნე ბა, თუ ისი ნი არ არ ჩე ვენ გამოიყენონ:

·	 ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (ფასს 

სტან დარ ტე ბი); ან 

·	 მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის საერ-

თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (მსს ფასს სტან დარ ტი).

ეს სტან დარ ტი ვრცელ დე ბა მხო ლოდ ინ დი ვი დუა ლურ ფი ნან სურ 

ან გა რიშ გე ბებ ზე. ინ დი ვი დუა ლუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არის 

ინ დი ვი დუა ლუ რი სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, მათ შო რის 

მშო ბე ლი სა წარ მოს ინ დი ვი დუა ლუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა.

მშო ბელ სა წარ მოს შეიძ ლე ბა მოეთ ხო ვე ბო დეს კონ სო ლი დი რე ბუ-

ლი ფი ნან სუ რი ან გა რი გე ბის მომ ზა დე ბა, რაც სა წარ მო თა ჯგუ ფის (ა-

ნუ მშო ბე ლი სა წარ მო და მი სი შვი ლო ბი ლი სა წარ მოე ბი) ფი ნან სურ 

ან გა რიშ გე ბას წარ მოად გენს. „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის, ან გა რიშ-

გე ბი სა და აუ დი ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით დად გე ნი ლია, 

რო დის უნ და მოამ ზა დოს მშო ბელ მა სა წარ მომ კონ სო ლი დი რე ბუ-

ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, ისე ვე, რო გორც სტან დარ ტე ბი, რომ ე-

ლ თა შე სა ბა მი სად უნ და მომ ზად დეს აღ ნიშ ნუ ლი კონ სო ლი დი რე ბუ-

ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა.

მშო ბელ სა წარ მოს შეიძ ლე ბა მოეთ ხო ვე ბო დეს ასე ვე ინ დი ვი დუა-

ლუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა. ასეთ შემ თხვე ვა ში, თუ 
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მშო ბე ლი სა წარ მო აკ მა ყო ფი ლებს მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოს 

გან მარ ტე ბას, მან თა ვი სი ინ დი ვი დუა ლუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-

ბის მო სამ ზა დებ ლად უნ და გა მოი ყე ნოს წი ნამ დე ბა რე ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი, იმ შემ თხვე ვის გარ და, რო დე საც სა წარ-

მო იყე ნებს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის საერ თა შო რი სო სტან დარ-

ტებს, ან მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

საერ თა შო რი სო სტანდარტს.

1.2  მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მო გა ნი მარ ტე ბა კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის პირ-

ვე ლი პუნ ქტის „ტ“ ქვე პუნ ქტის შე სა ბა მი სად. 

ძა ლა ში შეს ვლის თა რი ღი

1.3 სა წარ მომ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტი უნ და გა მოი ყე ნოს 2018 წლის 1 იან-

ვარს ან ამ თა რი ღის შემ დეგ დაწ ყე ბუ ლი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დე ბის-

თვის. ნე ბა დარ თუ ლია წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის ვა დამ დე ლი გა მო ყე ნე ბა.
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me-2 ganyofileba

დაშ ვე ბე ბი და  

ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი

 

მოქ მე დე ბის სფე რო

2.1 ამ გან ყო ფი ლე ბა ში აღ წე რი ლია ის  დაშ ვე ბე ბი და ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, 

რომ ლე ბიც სა ფუძ ვლად უდევს სა წარ მოე ბის ოპე რა ციე ბის აღია რე ბა სა 

და შე ფა სე ბას წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის ფარგლებში. 

მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი ზა ნი 

2.2 სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი ზა ნია, წარ სუ ლი ოპე რა ციე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბი სა და მი სი საქ-

მია ნო ბის ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის შე სა ხებ ისე თი ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა, 

რო მე ლიც სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი სა-

ღე ბად და კორ პო რა ციუ ლი მარ თვის გაუმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. 

ფი  ნან  სურ  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში  ა სა  ხუ  ლი  ინ  ფორ  მა  ცია  სა  სარ  გებ  ლოაა,  

რო  დე  საც  იგი შე  სა  ფე  რი  სია  ე კო  ნო  მი  კუ  რი  გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბე  ბის  თვის , 

მა  გა  ლი  თად სა  წარ  მოს  თვის  კრე  დი  ტის  ან  სეს  ხის  მი  ცე  მა.  ამ  მიზ  ნის  

შე  სას  რუ  ლებ  ლად , წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტის  მი  ხედ  ვით , ფი  ნან  სუ -

რი  ან  გა  რიშ  გე  ბა  უზ  რუნ  ველ  ყოფ ს ინ  ფორ  მა  ციას  სა  წარ  მოს  აქ  ტი  ვე  ბის , 

ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის , კა  პი  ტა  ლის , შე  მო  სავ  ლი  სა  და  ხარ  ჯე  ბის  შე  სა  ხებ , 

ა სე  ვე  გან  მარ  ტე  ბით  შე  ნიშ  ვნებ ს არ  ა ღია  რე  ბუ  ლი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის , 

პი  რო  ბი  თი  მუხ  ლე  ბი  სა  და  გარ  კვეულ  და  კავ  ში  რე  ბულ  მხა  რეებ  თან  

გან  ხორ  ციე  ლე  ბუ  ლი  ო პე  რა  ციე  ბის  თაობაზე.

უტ ყუა რი და სა მარ თლია ნი თვალ საზ რი სის დაშ ვე ბა

2.3 წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის ფარ გლებ ში მოქ მე დებს დაშ ვე ბა, რომ ამ სტან-

დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნი ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უტ ყუარ და სა-

მარ თლიან ინ ფორ მა ციას იძ ლე ვა, სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბი სა 

და მი სი საქ მია ნო ბის ფი ნან სუ რი  შე დე გე ბის შესახებ.
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მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის სი მარ ტი ვის, მცი რე ზო მი სა და ფი ნან სუ-

რი ან გა რიშ გე ბის შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ფი-

ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ამ სტან დარ ტით გა მარ ტი ვე ბუ ლია ბუ ღალ ტრუ ლი 

აღ რიც ხვა და ან გა რიშ გე ბა იმას თან შე და რე ბით, რაც, სხვა შემ თხვე ვა ში, 

მოეთ ხო ვე ბო დათ ამ სა წარ მოებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი გა მარ ტი ვე ბა გულისხმობს:

·	 ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სრულ პა კეტ ში შე მა ვა ლი კომ პო ნენ ტე ბის 

რაო დე ნო ბის შემცირებას:
o მხო ლოდ ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის, შე მო სავ-

ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის 

და სა მი გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნის მოთ ხოვ ნით; და

o ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბის ნე ბა ყო ფლო ბი თი წარ დგე-

ნის დაშ ვე ბით.  

·	 ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნის ფორ მა ტის მი თი თე ბას მუხ ლე-

ბის დო ნე ზე;

·	 გა მარ ტი ვე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის (მაგ., წესის აღია რე ბა და 

შე ფა სე ბა) დად გე ნას;

·	 გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბის უმე ტე სო ბის გა მო რიც ხვას. 

მიჩ ნეუ ლია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გა მარ ტი ვე ბე ბი არ დააკ ნი ნებს მეოთ ხე კა ტე-

გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბი სა და ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის 

უტ ყუარ და სა მარ თლიან წარ დგე ნას ამ სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნილ 

გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ თან ერ თად.

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი 

2.4 სა წარ მომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მოამ ზა დოს 2.5-2.8 პუნ ქტებ ში 

მი თი თე ბულ ძი რი თად პრინ ცი პებ ზე დაყ რდნო ბით. 

2 .5 ფუნ ქციო ნი რე ბა დო ბის პრინ ცი პით აღ რიც ხვა – ამ პრინ ცი პით აღ რიც ხვა 

მარ თე ბუ ლია, თუ ხელ მძღვა ნე ლო ბას გან ზრა ხუ ლი არა აქვს სა წარ მოს 

ლიკ ვი და ცია, ან საქ მია ნო ბის შეწ ყვე ტა და არც იძუ ლე ბუ ლია, ასე რომ 

მოიქცეს.

თუ სხვაგ ვა რად მი თი თე ბუ ლი არ არის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ხმა-

რე ბელ მა უნ და მიიჩ ნიოს, რომ სა წარ მო  მო მა ვალ ში (მაგ., მომ დევ ნო 12 

თვის გან მავ ლო ბა ში) გააგ რძე ლებს არ სე ბო ბას და არ მოხ დე ბა მი სი ლიკ-

ვი და ცია. ამი ტომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის პრო ცეს ში სა წარ მოს 

ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უნ და შეა ფა სოს სა წარ მოს უნა რი, საქ მია ნო ბა გააგ რძე-

ლოს, რო გორც ფუნ ქციო ნი რე ბად მა სა წარ მომ. (იხ. პუნ ქტი 3.4). 

თუ შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე ხელ მძღვა ნე ლო ბა დაად გენს, რომ სა წარ მო არ 

არის ფუნ ქციო ნი რე ბა დი, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მოამ ზა დოს ისე თი 

სა ფუძ ვლით, რო მე ლიც ასა ხავს ფაქტს, რომ სა წარ მო არ არის ფუნ ქციო ნი-

რე ბა დი (იხ. პუნ ქტე ბი 3.5, 3.6 და 18.5).
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2 .6 და რიც ხვის მე თო დი – აქ ტი ვე ბის, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და კა პი ტა ლის აღია-

რე ბა მა შინ, რო დე საც ისი ნი აკ მა ყო ფი ლებს ამ ელე მენ ტე ბის თვის დად გე-

ნილ გან მარ ტე ბებ სა და აღია რე ბის კრიტერიუმებს. 

და რიც ხვის მე თო დი გუ ლის ხმობს ოპე რა ციე ბის ან სხვა მოვ ლე ნე ბის აღია-

რე ბას მა თი მოხ დე ნი სას, თუნ დაც შე სა ბა მი სი ფუ ლა დი ნა კა დე ბი (ფუ ლა დი 

სახ სრე ბის მი ღე ბა და გა დახ და) სხვა პე რიოდ ში წარ მოიქ მნას. 

სხვა სიტ ყვე ბით რომ ვთქვათ, და რიც ხვის მე თო დით აღ რიც ხვა აღიარებს: 

·	 ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის ელე მენ ტებს აქ ტი ვი სა და 

ვალ დე ბუ ლე ბის (იხ. პუნ ქტე ბი 2.9, 2.10 და 2.15) გან მარ ტე ბე ბისა და 

აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბის სა ფუძ ველ ზე; და

·	 შე მო სა ვალ სა და ხარ ჯებს შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე-

ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში  შე მო სავ ლი სა და ხარ ჯე ბის გან მარ ტე-

ბის და აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბის სა ფუძ ველ ზე (იხ. პუნ ქტე ბი 2.12, 
2.13 და 2.15).

მა გა ლი თად, რო დე საც სა წარ მო კრე დი ტით გა ყი დულ სა ქო ნელს მომ ხმა რე-

ბელს გადასცემს:

·	 და რიც ხვის მე თო დით აღ რიც ხვი სას, გამ ყიდ ვე ლი აღ რიც ხავს სა ვაჭ რო 

მოთ ხოვ ნას (აქ ტი ვი) და ამო ნა გებს (შე მო სა ვა ლი).

·	 სა კა სო მე თო დით აღ რიც ხვი სას, გამ ყიდ ვე ლი გა ყიდ ვის აღ რიც ხვას გა-

დაა ვა დებს მომ ხმა რებ ლის გან თან ხის გა დახ დამ დე, ანუ ის არ აღია-

რებს სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნას (აქ ტი ვი). 

ანა ლო გიუ რად, რო დე საც სა წარ მო სა ქო ნელს კრე დი ტით ყი დუ ლობს, 

მომწო დებლისგან:

·	 და რიც ხვის მე თო დით აღ რიც ხვი სას, მყიდ ვე ლი, რო გორც წე სი, სა ვაჭ-

რო კრე დი ტო რულ და ვა ლია ნე ბას (ვალ დე ბუ ლე ბა) და სა სა ქონ ლო- 

მა ტე რია ლურ ფა სეუ ლო ბებს (აქ ტი ვი) აღ რიც ხავს მომ წო დებ ლის გან 

შეს ყი დუ ლი სა ქონ ლის მი ღე ბი ს დროს.

·	 სა კა სო მე თო დით აღ რიც ხვი სას მყიდ ვე ლი სა სა ქონ ლო- მა ტე რია ლურ 

ფა სეუ ლო ბებს, რო გორც წე სი, აღია რებს მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც 

მომ წო დე ბელს გა დაუხ დის თან ხას, ანუ ის სა ვაჭ რო კრე დი ტო რულ 

და ვა ლია ნე ბას (ვალ დე ბუ ლე ბას) არ აღია რებს. 

გან მარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, შეუძ ლე ბე ლია და რიც ხვის მე თო დის გა მო ყე ნე ბა 

ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბა ში.

2 .7 წინ და ხე დუ ლო ბა – (i) შეიძ ლე ბა მხო ლოდ საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თვის 

არ სე ბუ ლი მო გე ბის აღია რე ბა; (ii) უნ და აღიარ დეს მო ცე მუ ლი ან წი ნა 

საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში წარ მოქ მნი ლი ყვე ლა ვალ-

დე ბუ ლე ბა, მა ში ნაც კი, რო დე საც ამ გვა რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის წარ მოქ მნა 

ცხა დი გახ დე ბა მხო ლოდ საან გა რიშ გე ბო თა რიღ სა და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-

რიც ხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის თვის 
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(შემ დგომ – სამ სა ხუ რი) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნის თა რი ღებს 

შო რის პე რიოდ ში; და (iii) უნ და აღიარ დეს ყვე ლა აქ ტი ვის  გაუფასურება.

ფი  ნან  სუ  რი  ან  გა  რიშ  გე  ბის  ამ  სტან  დარ  ტით  მოით  ხო  ვე  ბა  ფი  ნან  სურ  ან  გა  რიშ -

გე  ბა  ში  კონ  სერ  ვა  ტიუ  ლი  მიდ  გო  მის  გა  მო  ყე  ნე  ბა.  წინ  და  ხე  დუ  ლო  ბა  ვრცელ -

დე  ბა  მუხ  ლე  ბის  ა ღია  რე  ბა  სა  და  შე  ფა  სე  ბა  ზე.  

2 .8 არ სე ბი თო ბა – ინ ფორ მა ცია არ სე ბი თია, თუ მის გა მო ტო ვე ბას ან არას-

წო რად წარ დგე ნას, ინ დი ვი დუა ლუ რად ან ერ თობ ლიო ბა ში, შეუძ ლია 

გავ ლე ნა იქო ნიოს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ-

ხმა რებ ლე ბის მიერ მი ღე ბულ ეკო ნო მი კურ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე. არ სე ბი-

თო ბა და მო კი დე ბუ ლია გა მო ტო ვე ბუ ლი ან არას წო რად წარ მოდ გე ნი ლი 

ინ ფორ მა ციის სი დი დე სა და ხა სიათ ზე, რი სი გან ხილ ვაც უნ და ხდე ბო დეს 

შე სა ბა მი სი  გა რე მოე ბე ბის გათვალისწინებით. 

ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ასა ხუ ლი ინ ფორ მა ცია ეხ მა რე ბა მის მომ ხმა რებ-

ლებს ეკო ნო მი კუ რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში. ნე ბის მიე რი ინ ფორ მა-

ცია, რო მე ლიც მო სა ლოდ ნე ლია, რომ გო ნივ რუ ლო ბის ფარ გლებ ში გავ ლე-

ნას იქო ნიებს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ციის სა ფუძ-

ველ ზე მი ღე ბულ ეკო ნო მი კურ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე, არ სე ბი თია.

სხვა სიტ ყვე ბით, არ სე ბი თო ბა არის ზღვა რი, რო დე საც ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მი-

სი მომ ხმა რებ ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის  მიღებისათვის შე სა ფე რი-

სი ხდე ბა. არსებითობა წარ მოად გენს გა მო ტო ვე ბის ან უზუს ტო ბის ასა ტან დო ნეს.

იმის გან საზ ღვრა, კონ კრე ტუ ლი ინ ფორ მა ცია არ სე ბი თია თუ არა, მოით-

ხოვს გან სჯას, შე სა ბა მი სი გა რე მოე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ინ ფორ მა ცია 

შეიძლება არ სე ბი თი იყოს მი სი სი დი დის ან ხა სია თის გა მო.

არ სე ბი თო ბა ვრცელდება: 

·	 აღია რე ბა სა და შე ფა სე ბა ზე, „სა წარ მომ ეს სტან დარ ტი უნ და გა მოი ყე-

ნოს, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც სტან დარ ტის ამა თუ იმ მოთ-

ხოვ ნის უგუ ლე ბელ ყო ფა არ სე ბით გავ ლე ნას არ მოახ დენს ფი ნან სურ 

ან გა რიშ გე ბა ზე“ (პუნ ქტი 4.3); 

·	 ცალ -ცალ კე /აგ რე გი რე ბუ ლად წარ დგე ნა ზე (იხ. პუნ ქტი 3.7).

ოპე რა ციის მა გა ლი თი, რო მე ლიც უფ რო მო სა ლოდ ნე ლია, რომ არ სე ბი თად 

მიიჩ ნე ვა თა ვი სი ხა სია თის გა მო, არის და კავ ში რე ბულ მხა რეს თან ოპე რა ცია 

(იხ. პუნ ქტი 3.15). 

გარ კვეუ ლი გა რე მოე ბე ბი ზრდის არ სე ბი თო ბას. მა გა ლი თად, თუ ბან კის სეს-

ხის პი რო ბით მოით ხო ვე ბა, რომ მსეს ხებ ლის მთლია ნი მო გე ბის მარ ჟა უნ და 

აღე მა ტე ბო დეს კონ კრე ტულ მი ნი მა ლურ დო ნეს, სხვა შემ თხვე ვა ში მთლიან 

მო გე ბის მარ ჟა ზე არაარ სე ბი თი გავ ლე ნა არ სე ბი თი გახ დე ბა, თუ იგი იწ ვევს 

სეს ხის პი რო ბის დარ ღვე ვას, რაც გა ნა პი რო ბებს ბან კის მიერ სა წარ მოს გან 

და მა ტე ბი თი უზ რუნ ველ ყო ფის მოთ ხოვ ნის უფ ლე ბას.
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1-ლი მა გა ლი თი: არარ სე ბი თი მუხ ლი

31/12/20X1-ში A სა წარ მომ წი ნას წარ გა დაი ხა და 20 ლა რი ჟურ ნა ლის გა-

მო სა წე რად, რაც A სა წარ მოს უფ ლე ბას აძ ლევს მიი ღოს ამ ჟურ ნა ლის მომ-

დევ ნო ექ ვსი გა მო ცე მა (ა ნუ თვე ში თი თო გა მო ცე მა, იან ვრი დან 20X2 წლის 

ივნისამდე). 

31/12/20X1-ში A სა წარ მომ უნ და აღია როს ჟურ ნა ლის გა მო წე რის წი ნას წა-

რი გა დახ დის აქ ტი ვი. თუმ ცა, A სა წარ მო 20 ლარს მი ზან მი მარ თუ ლად  აღია-

რებს, რო გორც 20X1 წელს ხარ ჯის სა ხით გადახდილს. 

მი სი ხა სია თი სა და ძა ლიან მცი რე თან ხის (20 ლა რი) გა მო ჟურ ნა ლის გა მო-

წე რა არაარ სე ბი თია - ნაკ ლე ბად მოს ლოდ ნე ლია, რომ A სა წარ მოს მიერ 

მის მა „ა რას წო რად“ აღ რიც ხვამ გავ ლე ნა იქო ნიოს 31/12/20X1 წლის ფი-

ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბულ რა ციო ნა ლურ ეკო ნო მი კურ 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ზე.

ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის ელე მენ ტე ბი

2 .9 აქ ტი ვი – რე სურ სი, რო მელ საც სა წარ მო აკონ ტრო ლებს წარ სულ ში მომ-

ხდა რი მოვ ლე ნე ბის შე დე გად და რის სა ფუძ ველ ზეც სა წარ მო მო მა ვალ ში 

მოე ლის ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მიღებას. 

აქ ტი ვი რომ არ სე ბობ დეს, სა ჭი როა ორი კა ტე გო რიის დაკ მა ყო ფი ლე ბა: 

·	 რე სურ სის კონ ტრო ლი; და

·	 სა მო მავ ლო ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის მო ლო დი ნი.

კონ ტრო ლი სა წარ მოს აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის გან კარ გვი სა და მი სი გა მო ყე ნე-

ბი დან ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს. აქ ტი ვის 

კონ ტრო ლის მრავალ ნაი რი მტკი ცე ბუ ლე ბა არ სე ბობს. რო გორც წე სი, კონ-

ტრო ლი წარ მოი შო ბა იუ რი დიუ ლი სა კუთ რე ბი დან (სა წარ მოს გააჩ ნია აქ ტი-

ვის იუ რი დიუ ლად ფლო ბის უფ ლე ბა), თუმ ცა, ყო ველ თვის აუ ცი ლე ბე ლი არ 

არის აქ ტი ვის სა კუთ რე ბა ში ფლო ბა მას ზე კონ ტრო ლის თვის.

სა მო მავ ლო ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი არის სა წარ მოს თვის აქ ტი ვის მიერ 

ფუ ლა დი სახ სრე ბის ნა კა დე ბის (რო გორ წე სი, ფუ ლა დი სახ სრე ბის) შემ დეგ-

ნაი რად წარ მოქ მნის შე საძ ლებ ლო ბა ან პოტენციალი: 

·	 პირ და პირ, მა გა ლი თად სა ვაჭ რო მო ვა ლის გან ფუ ლა დი სახ სრე ბის მი-

ღე ბა; ან

·	 არა პირ და პირ, მა გა ლი თად, მან ქა ნა- და ნად გარს გა მოი ყე ნებს იმ სა-

ქონ ლის წარ მოე ბის თვის, რო მე ლიც კრე დი ტით იყი დე ბა და სა ბო-

ლოოდ ფუ ლა დი სახ სრე ბი ამოი ღე ბა სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი დან. 

ოპე რა ციე ბი ან მოვ ლე ნე ბი, რო მელ თა მო მა ვალ ში მოხ დე ნა მო სა ლოდ ნე-

ლია, არ წარ მოად გე ნს აქ ტი ვებს. მა გა ლი თად, აქ ტი ვის ყიდ ვის გან ზრახ ვა 

თა ვის თა ვად ვერ აკ მა ყო ფი ლებს აქ ტი ვის გან მარ ტე ბას.
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აქ ტი ვებს სხვა დას ხვა ნაი რი ფორ მა აქვთ. ისი ნი შეიძ ლე ბა იყოს მა ტე რია ლუ-

რი (მა გა ლი თად, მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და სა ქო ნე ლი), ან არა მა ტე რია ლუ რი (მა-

გა ლი თად, პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, სა ხელ შეკ რუ ლე ბო უფ ლე ბე ბი, 

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი).

2 .10  ვალ დე ბუ ლე ბა – სა წარ მოს ისე თი ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც წარ მოიქ მნა 

წარ სუ ლი მოვ ლე ნე ბის შე დე გად და რომ ლის და ფარ ვა მო სა ლოდ ნე ლია, 

რომ გა მოიწ ვევს ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის შემ ცვე ლი რე სურ სე ბის გას-

ვლას საწარმოდან.

ვალ დე ბუ ლე ბა რომ არ სე ბობ დეს, სა ჭი როა ორი კრი ტე რიუ მის დაკ მა ყო ფი-

ლე ბა: 

·	 მიმ დი ნა რე მო ვა ლეო ბა; და

·	 რე სურ სე ბის მო სა ლოდ ნე ლი გას ვლა. 

მო ვა ლეო ბა არის გარ კვეუ ლი ქმე დე ბის შეს რუ ლე ბის მო ვა ლეო ბა ან პა სუ-

ხის მგებ ლო ბა. მიმ დი ნა რე მო ვა ლეო ბა შეიძ ლე ბა იყოს: 

·	 იუ რი დიუ ლად აღ სრუ ლე ბა დი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მო ვა ლეო ბა;

·	 იუ რი დიუ ლად აღ სრუ ლე ბა დი სა ვალ დე ბუ ლო მო ვა ლეო ბა (რო გო რიცაა 

მა გა ლი თად გა და სა ხა დი და სო ცია ლუ რი დაც ვის გადასახდელები); ან

·	 კონ სტრუქ ციუ ლი მო ვა ლეო ბა. 

კონ სტრუქ ციუ ლი მო ვა ლეო ბა წარ მოიქ მნე ბა ჩვეუ ლებ რი ვი ბიზ ნეს -პრაქ ტი-

კის, ტრა დი ციის ან კარ გი ბიზ ნეს -ურ თიერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის, ან სა მარ-

თლია ნი ქცე ვის სურ ვი ლის გა მო. მა გა ლი თად, მწარ მოე ბე ლი რუ ტი ნუ ლად 

იბ რუ ნებს დე ფექ ტურ სა ქო ნელს გა რან ტიის ვა დის გას ვლის შემ დეგ, მიუ-

ხე და ვად იმი სა, რომ იუ რი დიუ ლად მას ამის გა კე თე ბა არ მოეთ ხო ვე ბა. ეს 

პრაქ ტი კა მწარ მოებ ლის მომ ხმა რებ ლებ ში წარ მოქ მნის რეა ლურ მო ლო-

დინს, რომ ლის შეს რუ ლე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მცი რე შე საძ ლებ ლო ბა აქვს 

მწარ მოე ბელს, ან საერ თოდ არა აქვს.

წარ სულ მოვ ლე ნას, რო მე ლიც იწ ვევს მიმ დი ნა რე მო ვა ლეო ბას, ზოგ ჯერ „მა-

ვალ დე ბუ ლე ბელ მოვ ლე ნას“ უწო დე ბენ. მა გა ლი თად, კრე დი ტით სა ქონ ლის 

ყიდ ვა მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი მოვ ლე ნაა სა ვაჭ რო კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლია-

ნე ბი სათ ვის, ხო ლო ბან კის გან ფუ ლის სეს ხე ბა მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი მოვ ლე-

ნაა სა ბან კო სეს ხის ვალ დე ბუ ლე ბი სათ ვის.

მო მა ვალ ში აქ ტი ვის შე ძე ნის შე სა ხებ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა თა ვის თა ვად არ წარ-

მოად გენს მა ვალ დე ბუ ლე ბელ მოვ ლე ნას. 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მოი ცავს ასე ვე შე დე გე ბის მო ვა ლეო ბებს სა ქონ ლის სა მო-

მავ ლო გა ყიდ ვის თვის ან მომ სა ხუ რე ბის მო მა ვალ ში გა წე ვის თვის წი ნას წარ 

მი ღე ბულ თან ხებ თან მი მარ თე ბით.

მიმ დი ნა რე მო ვა ლეო ბის ან გა რიშ სწო რე ბის თვის მოით ხო ვე ბა მო მა ვალ ში 
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ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გა ღე ბა. მა გა ლი თად, ფუ ლა დი სახ სრე ბის გა დახ-

და სა ვაჭ რო კრე დი ტო რის თვის ან ბან კის სეს ხის და სა ფა რად.

2 .11 სა კუ თა რი კა პი ტა ლი – სა წარ მოს აქ ტი ვე ბის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც რჩე ბა 

ყვე ლა ვალ დე ბუ ლე ბის გა მოკ ლე ბის შემდეგ. 

სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლი  წმინ  და  აქ  ტი  ვე  ბის  ტო  ლია  (ა  ნუ  აქ  ტი  ვებ ს გა  მოკ  ლე  ბუ -

ლი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი) . სა  ზო  გა  დოდ , იგი წარ  მოად  გენ ს მე  სა  კუთ  რის  წილ ს 

ბიზ  ნე  სის  აქ  ტი  ვებ  ში,  ყვე  ლა  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის  და  ფარ  ვის  შემ  დეგ .

სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლის  ქვე-  კლა  სი  ფი  კა  ცია  შეიძ  ლე  ბა  სხვა  დას  ხვა  კა  პი  ტა  ლი -

სა  და  რე  ზერ  ვე  ბის  სა  ხით . რო  გორ ც წე  სი,  იგი მოი  ცავ ს სულ  მცი  რე  სააქ  ციო 

 კა  პი  ტალ ს (მე  სა  კუთ  რეე  ბის  მიერ  შე  ტა  ნი  ლი  ფონ  დე  ბი)  და  გაუ  ნა  წი  ლე  ბელ  

მო  გე  ბას. 

ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის ელე მენ ტე ბი

2 .12 შე მო სა ვა ლი – ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის ზრდა საან გა რიშ გე ბო პე რიო-

დის გან მავ ლო ბა ში აქ ტი ვე ბის შე მო დი ნე ბის ან ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბის, 

ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ ცი რე ბის გზით, რაც იწ ვევს სა წარ მოს სა კუ თა რი 

კა პი ტა ლის ზრდას, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი არაა მე სა კუთ რე თა მიერ 

სა კუ თარ კა პი ტალ ში გან ხორ ციე ლე ბულ და მა ტე ბით შენატანებთან. 

შე  მო  სავ  ლის  მა  გა  ლი  თე  ბი  მოი  ცავ ს სა  ქონ  ლის  გა  ყიდ  ვი  დან  და  მომ  სა  ხუ  რე -

ბის  გა  წე  ვი  დან  მი  ღე  ბულ  ა მო  ნა  გებ ს, პრო  ცენ ტს, საზ  ღაურ ს, დი  ვი  დენ  დებ  სა 

 და  სა  ვა  ლუ  ტო  შე  მო  სუ  ლო  ბებს. 

2 .13 ხარ ჯე ბი - ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის შემ ცი რე ბა, საან გა რიშ გე ბო პე რიო-

დის გან მავ ლო ბა ში  სა წარ მო დან აქ ტი ვე ბის გას ვლის ან აქ ტი ვე ბის ხა რის-

ხის გაუა რე სე ბის, ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდის სა ფუძ ველ ზე, რაც იწ ვევს 

სა წარ მოს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შემ ცი რე ბას, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი 

არაა მე სა კუთ რეებ ზე გა ცე მულ განაწილებასთან.

ხარ ჯე ბის მა გა ლი თე ბი მოი ცავს შემდეგს: 

·	 ცვე თას (ცვე თა დი აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბის 

ასახ ვა);

·	 გაუ ფა სუ რე ბას (გა მო ყე ნე ბის ან გა ყიდ ვის მეშ ვეო ბით ამო ღე ბა დი აქ-

ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის ასახ ვა);

·	 ღი რე ბუ ლე ბის სხვა უარ ყო ფი თ ცვლი ლე ბე ბს, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, 

გაუ ფა სუ რე ბის შემ ცი რე ბე ბი და ზა რა ლი სა ვა ლუ ტო ოპე რა ციე ბი დან;
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·	 აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას, რომ ლის აღია რე ბა შეწ ყდა გა ყიდ-

ვი სას (მაგ. გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბა); და

·	 ვალ დე ბუ ლე ბე ბის წარ მოქ მნას (მაგ. თა ნამ შრომ ლე ბის თვის მათ მიერ 

შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს თვის გა დახ დის მო ვა ლეო ბა).

2.14 მო გე ბა ან ზა რა ლი არის სა წარ მოს საქ მია ნო ბის შე დე გი, სხვაო ბა ერ თსა 

და იმა ვე პე რიო დის შე მო სავ ლებ სა და ხარ ჯებს შო რის, ამი ტომ იგი არ 

წარ მოად გენს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ცალ კე ელე მენტს. 

ამ სტან დარ ტით დად გე ნი ლია, რომ შე მო სავ ლი სა და ხარ ჯე ბის ზო გიერ თი 

მუხ ლი პირ და პირ სა კუ თარ კა პი ტალ ში უნ და აღიარ დეს (ა ნუ შე მო სავ ლე-

ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის გა რე შე), მა გა-

ლი თად:

·	 გა და ფა სე ბის ზრდა (შე მო სა ვა ლი), რაც გან საზ ღვრუ ლია პუნ ქტით 8.10; 

და

·	 გა და ფა სე ბის შემ ცი რე ბა (ხარ ჯი), რაც გან საზ ღვრუ ლია პუნ ქტით 8.11.

ელე მენ ტე ბის აღია რე ბა

2.15 აღია რე ბა არის სა წარ მოს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში იმ მუხ ლის ასახ ვის 

პრო ცე სი, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს აქ ტი ვის, ვალ დე ბუ ლე ბის, შე მო სავ-

ლის ან ხარ ჯის გან მარ ტე ბას და შემ დეგ კრი ტე რიუ მებს:

(a) მო სა ლოდ ნე ლია ამ მუხ ლთან და კავ ში რე ბუ ლი მო მა ვა ლი ეკო ნო მი-

კუ რი სარ გებ ლის სა წარ მო ში შე მოს ვლა ან სა წარ მო დან გას ვლა; და 

(b) მუხლს გააჩ ნია თვით ღი რე ბუ ლე ბა ან ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც შეიძ-

ლე ბა საი მე დოდ შე ფას დეს. 

ზო გიერ თი მუხ ლი, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს აქ ტი ვის ან ვალ დე ბუ ლე ბის 

გან მარ ტე ბას, არ აღიარ დე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში, 

რად გან ისი ნი ვერ აკ მა ყო ფი ლე ბს აღია რე ბის კრი ტე რიუ მებს. ზოგ ჯერ გან-

სჯის გა მო ყე ნე ბაა სა ჭი რო იმის გან საზ ღვრის თვის, დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია თუ 

არა აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბი. მა გა ლი თად, გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დე ბის ან 

ოდე ნო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა: 

·	 ვალ დე ბუ ლე ბა და დას ტუ რე ბუ ლია, ანუ აკ მა ყო ფი ლებს პუნ ქტში 11.9 

მო ცე მულ აღია რე ბის კრი ტე რიუ მებს; ან 

·	 პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბაა (იხ. პუნ ქტი 11.4).

ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტით ერ თმნიშ-

ვნე ლოვ ნა დაა დად გე ნი ლი, რომ კონ კრე ტუ ლი აქ ტი ვი ან ვალ დე ბუ ლე ბა არ 

უნ და აღიარ დეს. მა გა ლითად:
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·	 სა წარ მო ში შექ მნილ არა მა ტე რია ლურ აქ ტი ვებ ზე გა წეუ ლი და ნა ხარ ჯი 

არ უნ და აღიარ დეს აქ ტი ვად (იხ. პუნ ქტი 7.4);

·	 იჯა რის თვის, რო მე ლიც არ წარ მოად გენს სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი-

რო ბის მქო ნე იჯა რას, პუნ ქტის 10.8 შე სა ბა მი სად, მოი ჯა რემ არ უნ და 

აღია როს: 

o აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის თა ვი სი უფ ლე ბა; და 

o სა მო მავ ლო საი ჯა რო გა დახ დე ბის მო ვა ლეო ბა ვალ დე ბუ ლე-

ბის სახით.

2 .16 მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის ალ ბა თო ბა . მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ-

რი სარ გებ ლის შე მო დი ნე ბა/ გა დი ნე ბის ალ ბა თო ბის შე ფა სე ბა ეყ რდნო ბა 

საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ბო ლოს არ სე ბულ იმ პი რო ბებს ან /და მტკი ცე-

ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვდო მია ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ-

გე ნი სას. ამ გვა რი შე ფა სე ბე ბი ცალ -ცალ კე კეთ დე ბა თი თოეუ ლი ინ დი ვი-

დუა ლუ რად არ სე ბი თი მუხ ლის თვის და ასე ვე ინ დი ვი დუა ლუ რად არაარ-

სე ბი თი მუხ ლე ბის გან შემ დგა რი დი დი ჯგუფისთვის.

მა  გა  ლი  თე  ბი,  სა  დაც  ნაჩ  ვე  ნე  ბია  ინ  დი  ვი  დუა  ლუ  რი  და  ჯგუ  ფის  ალ  ბა  თო  ბის  

შე  ფა  სე  ბა,  ი ხი  ლეთ  პუნ  ქტის  11.9 (ბ) ქვე  მოთ  მო  ცე  მულ  თვით  ს  წავ  ლებ ის  მა -

სა  ლე  ბი.

2 .17 საი მე დოდ შე ფა სე ბა . ხშირ შემ თხვე ვა ში, მუხ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ან 

ღი რე ბუ ლე ბა ცნო ბი ლია, სხვა შემ თხვე ვა ში უნ და შე ფას დეს. გო ნივ რუ ლი 

შე ფა სე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი ნა წი ლია და არ ამ ცი რებს მის საი მე დოო ბას. ინ ფორ მა ცია საი მე დოა 

მა შინ, თუ იგი არ შეი ცავს არ სე ბით შეც დო მას, არ არის მი კერ ძოე ბუ ლი და 

სა მარ თლია ნად  აჩ ვე ნებს იმას, რის საჩ ვე ნებ ლა დაც არის გა მიზ ნუ ლი, ან, 

რა საც უნ და აჩ ვე ნებ დეს, გო ნივ რუ ლი მო ლო დი ნის ფარგლებში.

 

სა  წარ  მომ  მხო  ლოდ  უიშ  ვიათეს  შემ  თხვე  ვა  ში  შეიძ  ლე  ბა  ვერ  შეძ  ლოს  აქ  ტი -

ვის  ან  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის  თან  ხის  გო  ნივ  რუ  ლად  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბა. 

2.18 სტან დარ ტით ნე ბა დარ თუ ლი არ არის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან-

გა რიშ გე ბა ში ისე თი მუხ ლე ბის აღია რე ბა, რომ ლე ბიც ვერ აკ მა ყო ფი-

ლებს ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის რო მე ლი მე ელე მენ ტის 

განმარტებას. 

იმ  მუხ  ლის  მა  გა  ლი  თი,  რო  მე  ლიც  ვერ  აკ  მა  ყო  ფი  ლებ ს აქ  ტი  ვის  გან  მარ  ტე  ბას , 

მაგ  რამ  ამ  სტან  დარ  ტით  მაინ ც მოით  ხო  ვე  ბა  მი  სი  აქ  ტი  ვის  სა  ხით  ა სახ  ვა  ფი -

ნან  სუ  რი  მდგო  მა  რეო  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში,  ა რის  გა  მოს  ყი  დუ  ლი  აქ  ცია.  გა  მოს -
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ყი  დუ  ლი  აქ  ციე  ბი  წარ  მოად  გენ ს სა  წარ  მოს  წილ ს თა  ვის  თავ  ში,  რაც  ი დეა  ში 

 სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლი  დან  გა  მოქ  ვით  ვაა  (და  ა რა  სა  წარ  მოს  აქ  ტი  ვი). 

შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას

2.19 თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას სა წარ მომ აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 

თვით ღი რე ბუ ლე ბით უნ და შეა ფა სოს. იშ ვიათ გა რე მოე ბებ ში, წი ნამ დე ბა-

რე სტან დარ ტით მოით ხო ვე ბა სა წარ მოს მიერ აქ ტი ვის ან ვალ დე ბუ ლე ბის 

თვით ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა, აღია რე ბის თა რი ღის მდგო მა რეო ბით გან-

საზ ღვრუ ლი, მი სი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბის სა ფუძ-

ველ ზე.

მრა  ვა  ლი  აქ  ტი  ვის  თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბაა  გა  რი  გე  ბის  ფა  სი  აქ  ტი  ვის  შე  ძე  ნი  სას  

(გა  დახ  დი  ლი  თან  ხა) . თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  მოი  ცავ ს ა სე  ვე  ამ  აქ  ტი  ვის  შე  ძე  ნას -

თან  პირ  და  პირ  და  კავ  ში  რე  ბულ  სხვა  ხარ  ჯებ ს.

გა  და  ვა  დე  ბუ  ლი  გა  დახ  დე  ბის  შემ  ცვე  ლი  ო პე  რა  ციე  ბის  შემ  თხვე  ვა  ში,  და  ფი -

ნან  სე  ბის  შე  თან  ხმე  ბის  ა სახ  ვის  მიზ  ნით , თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  შე  ფას  დე  ბა  ა ღია -

რე  ბის  თა  რი  ღით  დაუ  ყოვ  ნებ  ლივ  გა  დახ  დის  ფა  სით .

ა რა  ფუ  ლა  დი  ო პე  რა  ციე  ბის  თვის  თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  შე  ფას  დე  ბა  გაც  ვლი  ლი 

 საგ  ნე  ბის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბით  შე  ძე  ნის  თა  რი  ღით.

თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის შემ დგო მი შე ფა სე ბა

2.20 თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის შემ დგომ აქ ტი ვე ბის ხე ლა ხა ლი შე ფა სე ბის მი-

ზა ნია იმის უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ აქ ტი ვე ბი შე ფა სე ბუ ლი არ იყოს იმა ზე 

უფ რო მე ტი ღი რე ბუ ლე ბით, რა ოდე ნო ბის ანაზ ღაუ რე ბის მი ღე ბა საც  სა-

წარ მო მოე ლის აქ ტი ვის გა ყიდ ვის ან გა მო ყე ნე ბის შე დე გად.

მიუ ხე და ვად ამი სა, ამ სტან დარ ტით გან საზ ღვრუ ლია სხვა დას ხვა გაუ ფა სუ-

რე ბის ტეს ტი სხვა დას ხვა სა ხის აქ ტი ვი სათ ვის. მა გა ლი თად: 

·	 გაუ ფა სუ რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი უნ და შე ფას დეს საან გა რიშ გე-

ბო თა რი ღით მა თი შე ფა სე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბით (იხ. პუნ ქტი 5.13, ხო-

ლო მა გა ლი თე ბის თვის იხ. პუნ ქტის 5.13 შემ დეგ მო ცე მუ ლი თვით ს წავ-

ლების მასალები);

·	 გაუ ფა სუ რე ბუ ლი მა რა გი უნ და შე ფას დეს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით 

მი სი შე ფა სე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სით, შემ ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ციის დას-

რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით (იხ. პუნ ქტი 6.3, ხო ლო მა გა-

ლი თე ბის თვის იხ. პუნ ქტის 6.10 შემ დეგ მო ცე მუ ლი თვით ს წავ ლების  

მასალები);

·	 გაუ ფა სუ რე ბუ ლი არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი (მაგ. გრძელ ვა დია ნი აქ ტი-

ვე ბი და სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი, 

რომ ლე ბიც აღი რიც ხე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე ბით) 



19

უნ და შე ფას დეს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით მა თი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე-

ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბით (იხ. პუნ ქტი 9.4, ხო ლო მა გა ლი თე ბის თვის 

იხ. პუნ ქტის 9.4 შემ დეგ მო ცე მუ ლი თვით ს წავ ლების მასალები).

2 .21 არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი – რო გორც წე სი, ფას დე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბით,  

დაგ რო ვი ლი ცვე თი სა /ა მორ ტი ზა ციი სა და დაგ რო ვი ლი გაუ ფა სუ რე ბის 

ზა რა ლის (თუ ასე თი არ სე ბობს) გა მოკ ლე ბით (იხ. მე-9 გან ყო ფი ლე ბა -  

„ა რა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუფასურება“). 

მა  გა  ლი  თე  ბი  სათ  ვის  ი ხი  ლეთ  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი 

 და  მე- 8 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი  სოფ  ლის  მეურ  ნეო  ბა  ში. 

2 .22 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი – გარ და სხვა სა-

წარ მოე ბის წი ლობ რივ ინ სტრუ მენ ტებ ში ფლო ბი ლი ინ ვეს ტი ციე ბი სა, ფას-

დე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბით, რო მე ლიც კო რექ ტი რე ბუ ლია და რიც ხუ ლი 

მი სა ღე ბი პრო ცენ ტით, ხო ლო ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის შემ თხვე ვა ში, ასე ვე 

დაგ რო ვი ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის თან ხის გა მოკ ლე ბით, თუ ასე თი 

არ სე ბობს (იხ. მე-5 გან ყო ფი ლე ბა -„ფი ნან სუ რი ინსტრუმენტები“).

მა  გა  ლი  თე  ბის  თვის  ი ხი  ლეთ  მე- 5 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - ფი  ნან  სუ  რი  ინ  სტრუ  მენ  ტე  ბი. 

2 .23 წი ლობ რი ვი ინ ვეს ტი ციე ბი –  ფას დე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბით, რო მელ საც 

აკ ლდე ბა დაგ რო ვი ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი, თუ ასე თი არ სე ბობს. 

მა  გა  ლი  თე  ბის  თვის  ი ხი  ლეთ  მე- 5 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - ფი  ნან  სუ  რი  ინ  სტრუ  მენ  ტე  ბი.

2 .24 ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, გარ და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა – რო გორც წე-

სი, ფას დე ბა სა წარ მოს მიერ იმ თან ხის ოდე ნო ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბით, 

რო მე ლიც სა ჭი რო იქ ნე ბო და ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად საან გა-

რიშ გე ბო თა რი ღის მდგომარეობით.

მა გა ლი თე ბის თვის იხი ლეთ თვით მას წავ ლე ბის მა სა ლე ბი პუნ ქტის 11.11 

ქვემოთ.

ურ თიერ თგა და ფარ ვა

2.25 სა წარ მოს თვის დაუშ ვე ბე ლია აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ან შე მო-

სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის ურ თიერ თგა და ფარ ვა, თუ ეს არ მოით ხო ვე ბა, ან 

ნე ბა დარ თუ ლი არ არის წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტით.
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აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ან შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის ურ თიერ-

თგა და ფარ ვა (ან გა და ფარ ვა) აკ რძა ლუ ლია, თუ ეს კონ კრე ტუ ლად არ მოით-

ხო ვე ბა, ან ნე ბა დარ თუ ლი არ არის ამ სტან დარ ტით, რად გან ეს აუა რე სებს 

ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ციის სის რუ ლეს.

აქ ტი ვის გაუ ფა სუ რე ბის ანა რიც ხე ბი აქ ტი ვე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბის 

შემ ცი რე ბაა და არა აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ურ თერ თგა და ფარ ვა. 

სხვა სიტ ყვე ბით, ქვე მოთ მო ცე მუ ლი არ წარ მოად გენს ურ თიერ თგა და ფარ-

ვას:

·	 დაგ რო ვი ლი ცვე თის გა მოქ ვით ვა ძი რი თა დი სა შუა ლე ბის, ან სა სოფ-

ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის 

მთლია ნი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბი დან;

·	 დაგ რო ვი ლი გაუ ფა სუ რე ბის გა მოქ ვით ვა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის, მა-

რა გის, ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბი სა და სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია-

ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის მთლია ნი სა ბა ლან სო 

ღი რე ბუ ლე ბი დან (ა ღი რიც ხე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლის გა მო ყე-

ნე ბით).

იმ შე მო სავ ლი სა და ხარ ჯე ბის მა გა ლი თი, რო მე ლიც ამ სტან დარ ტის შე სა-

ბა მი სად უნ და ურ თიერ თგა დაი ფა როს (ა ნუ ნე ტო სა ფუძ ველ ზე აი სა ხოს) 

გხლავთ ძი რი თა დი სა შუა ლე ბის გას ვლი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა ან ზა-

რა ლი - გას ვლი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა (შე მო სა ვა ლი) გა დაი ფა რე ბა 

გა ყიდ ვი სას აღია რე ბა შეწ ყვე ტი ლი ძი რი თა დი სა შუა ლე ბის სა ბა ლან სო ღი-

რე ბუ ლე ბის (ხარ ჯი) სა პი რის პი როდ (იხ. პუნ ქტი 7.16).
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me-3 ganyofileba

ინდივი დუა ლუ რი ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნა

მოქ მე დე ბის სფე რო

3.1 ამ გან ყო ფი ლე ბა ში ახსნილია, რას გუ ლის ხმობს სტან დარ ტის მოთ-

ხოვ ნებ თან შესაბამისობა, რას მოი ცავს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა-

რიშ გე ბის სრუ ლი პა კე ტი და რო გორ უნ და გან ხორ ციელ დეს ფი ნან სუ-

რი მდგო მა რეო ბის ანგარიშგების, შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა-

წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგების, ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბი სა 

(ამ უკა ნას კნე ლის წარ დგე ნის შემთხვევაში) და  შე სა ბა მი სი გან მარ ტე-

ბი თი შე ნიშ ვნე ბის წარდგენა.

გან ცხა დე ბა სტან დარ ტთან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ

3.2 ფი ნან სურ ანგარიშგებაში, რო მე ლიც შედ გე ნი ლია ამ სტან დარ ტის 

შესაბამისად, ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში თვალ სა ჩი ნო 

ად გილ ზე მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს, რომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა შედ-

გე ნი ლია მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

სტან დარ ტის შესაბამისად. 

სტან დარ ტთან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის გა კე თე ბით ხელ მძღვა-

ნე ლო ბა ადას ტუ რებს, რომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მომ ზა დე ბუ ლია წი ნამ-

დე ბა რე სტან დარ ტის მოთ ხოვ ნე ბის შესაბამისად. 

სტან დარ ტთან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის მაგალითია: 

„წინამდებარე ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მომ ზა დე ბუ ლია მეოთ ხე კა-

ტე გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა-

ბამისად“.

ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნის პე რიო დუ ლო ბა

3.3.  კა ნო ნის თანახმად, სა წარ მომ ყო ველ წლიუ რად უნ და წა რად გი ნოს ფი ნან სუ-

რი ან გა რიშ გე ბის სრუ ლი პა კე ტი (მათ შორის, შე სა და რი სი ინფორმაცია), 
3.8 და 3.9 პუნ ქტე ბის შესაბამისად.
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„ბუღალტრული აღრიცხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის შესახებ“ კა ნო-

ნით დად გე ნი ლია ასე ვე ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნის მოთ ხოვ-

ნე ბი (ანუ როდის, სად და რო გორ უნ და წა რად გი ნონ წლიუ რი ფი ნან სუ რი 

ანგარიშგება).

მართალია, ამ სტან დარ ტით არ მოით ხო ვე ბა შუა ლე დუ რი ფი ნან სუ რი ან გა-

რიშ გე ბის წარდგენა, მაგ რამ რო დე საც მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მო შუა-

ლე დურ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას მოამ ზა დებს (მაგალითად, სეს ხის გა ნაც-

ხა დის მხარ და სა ჭე რად ან მარ თვის მიზნებისათვის), მას შეუძ ლია მი სი წარ-

დგე ნა სტან დარ ტში მო ცე მუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვი სა და ან გა რიშ გე ბის 

მოთ ხოვ ნე ბის შესაბამისად.

სა წარ მოს ფუნ ქციო ნი რე ბა დო ბის შე ფა სე ბა 

3.4  ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის პრო ცეს ში სა წარ მოს ხელ მძღვა-

ნე ლო ბამ  სტან დარ ტზე დაყ რდნო ბით უნ და შეაფასოს, აქვს თუ არა სა-

წარ მოს საქ მია ნო ბის გაგ რძე ლე ბის უნარი, რო გორც ფუნ ქციო ნი რე ბად 

საწარმოს. ანა ლი ზი სას ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უნ და გაით ვა ლის წი ნოს ნე-

ბის მიე რი ხელ მი საწ ვდო მი საპ როგ ნო ზო ინ ფორ მა ცია სა წარ მოს მო მა-

ვა ლი საქ მია ნო ბის შესახებ. საპ როგ ნო ზო ინ ფორ მა ცია უნ და მოი ცავ დეს 

ბო ლო საან გა რიშ გე ბო თა რი ღი დან სულ მცი რე თორ მეტ კა ლენ და რულ 

თვეს. 

2.5 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად სა წარ მო ფუნქციონირებადია, თუ მი სი ხელ მძღ-

ვანელობა: 

·	 არ აპი რებს სა წარ მოს ლიკ ვი და ციას ან საქ მია ნო ბის შეწყვეტას; ან 

·	 მას სა წარ მოს საქ მია ნო ბის შეწ ყვე ტის რეა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვა არ 
გააჩნია. 

ფუნ ქციო ნი რე ბა დი სა წარ მოს დაშ ვე ბის  შე ფა სე ბი სას სა ჭი როა ყვე ლა საპ-

როგ ნო ზო ინ ფორ მა ციის გათვალისწინება, რო მე ლიც მოი ცავს სულ მცი რე 

თორ მეტ თვეს საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის დასრულებიდან. კერძოდ, ხელ-

მძღვა ნე ლო ბამ უნ და გაითვალისწინოს: 

·	 სა წარ მოს უნარი, თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და ფა როს მა თი და ფარ ვის 

ვა დის დადგომისას;

·	 მი სი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ნა კა დი სა და მო გე ბის საპ როგ ნო ზო სი დი დე; 
და 

·	 საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დგო მი მოვ ლე ნე ბი (იხ. პუნ ქტი 

18.2, საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მომ ხდა რი 

მოვლენის, რო მე ლიც გან საზ ღვრავს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე-

ნის საფუძველს, მა გა ლი თი იხი ლეთ პუნ ქტის 18.2 ქვე მოთ მო ცე მულ 

თვით ს წავ ლების მასალაში).

    ხში რად მარ ტი ვია სა წარ მოს ფუნ ქციო ნი რე ბა დო ბის შეფასება, მაგალითად:
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·	 მო გე ბია ნი საწარმო, რო მე ლიც არ გა ნიც დის ფი ნან სურ სირთულეებს, 
რო გორც წესი, ფუნ ქციო ნი რე ბა დი საწარმოა, თუ მე სა კუთ რეე ბი არ 
მიი ღე ბენ მი სი ლიკ ვი და ციის გადაწყვეტილებას;

·	 თუ  სა წარ მოს მე სა კუთ რეე ბი გა დაწ ყვე ტენ მი სი საქ მია ნო ბის შეწ-

ყვე ტას და  ლიკ ვი და ციის დაწ ყე ბას და გეგ მა ვენ საან გა რიშ გე ბო თა-

რი ღი დან 12 თვეში, მა შინ სა წარ მო ვერ იქ ნე ბა ფუნ ქციო ნი რე ბა დი 

სა წარ მო. 

სა წარ მოს ფუნ ქციო ნი რე ბა დო ბის შე ფა სე ბი სათ ვის სა ჭი როა გან სჯის ინ ტენ-

სიუ რი  გამოყენება. თუმცა, სა წარ მოს, რო გორც ფუნ ქციო ნი რე ბა დი სა წარ-

მოს მიერ საქ მია ნო ბის გაგ რძე ლე ბის  შე სა ხებ ეჭ ვის არ სე ბო ბა, თა ვის თვად 

არ არის საკ მა რი სი არ გუ მენ ტი იმის თვის, რომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ 

იყოს შედ გე ნი ლი ფუნ ქციო ნი რე ბა დო ბის პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ზე.

თუ შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე ხელ მძღვა ნე ლო ბა დაასკვნის, რომ სა წარ მო 

ფუნ ქციო ნი რე ბა დი არ არის, მა შინ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მომ ზად-

დეს ისე თი საფუძველით, რო მე ლიც ასა ხავს ფაქტს, რომ სა წარ მო ფუნ ქციო-

ნი რე ბა დი ს არ არის (იხ. პუნ ქტე ბი 3.5, 3.6 და 18.5).

3.5 რო დე საც ხელ მძღვა ნე ლო ბა დაადგენს, რომ სა წარ მო არ არის ფუნ-

ქციო ნი რე ბა დი , მან ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მოამ ზა დოს ისე თი 

საფუძვლით, რო მე ლიც ასა ხავს ამ ფაქტს, იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ ლიკ-

ვი და ციის პრო ცე დუ რა ჯერ არ დაწყებულა.

3.6 თუ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნას გა დაწ ყვეტს საწარმო, რო მე ლიც 

ლიკ ვი და ციის პრო ცეს ში იმყოფება, მან ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და 

მოამ ზა დოს ისე თი საფუძვლით, რო მე ლიც ასა ხავს იმ ფაქტს, რომ სა-

წარ მო არ არის ფუნ ქციო ნი რე ბა დი.

ფუნ ქციო ნი რე ბა დი სა წარ მოს სა ფუძ ველ ზე ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის წარ-

მოე ბა ვრცელ დე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედგენაზე, თუ ხელ მძღვა ნე-

ლო ბა არ აპი რებს სა წარ მოს ლიკ ვი და ციას ან საქ მია ნო ბის შეწ ყვე ტას და 
არც იძულებულია, რომ ასე მოიქ ცეს (იხ. პუნ ქტი 2.5).

თუმცა, სტან დარ ტში მი თი თე ბუ ლი არ არის, რის სა ფუძ ველ ზე გან საზ ღვრავს 

სა წარ მოს ხელმძღვანელობა, რომ საან გა რიშ გე ბო სა წარ მო ფუნ ქციო ნი-

რე ბა დი სა წარ მო არ არის. მას ში მხო ლოდ მითითებულია, რომ სა წარ მოს 

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის სა ფუძ ვე ლი უნ და ასა ხავ დეს ფაქტს, 
რომ სა წარ მო ფუნ ქციო ნი რე ბა დი არ არის (პუნქტები   3.5 და 3.6). ამიტომ, 
ხელ მძღვა ნე ლო ბამ გულ დას მით უნ და გა ნი ხი ლოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-

ბის მომ ზა დე ბის სა თა ნა დო საფუძველი, სა წარ მოს სპე ცი ფი კუ რი გა რე მოე-

ბე ბის გათვალისწინებით. 

მაგალითად: 

·	 ლიკ ვი და ციის სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი ჩა ნა წე-

რე ბის გა მო ყე ნე ბა იმ შემ თხვე ვა შია შე სა ფე რი სი, რო დე საც სა წარ მო 
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წყვეტს საქ მია ნო ბას (ან საქ მია ნო ბის შეწ ყვე ტა გარდუვალია) და სა-

წარ მო არის: 

·	 აქ ტი ვე ბის ლიკ ვი და ციის პროცესში, სხვა მხა რეებ ზე მა თი გა-

ყიდ ვის გზით;

·	 აქ ტი ვე ბის ლიკ ვი და ციი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბის, ვალ დე-

ბუ ლე ბე ბის და სა ფა რად გა მო ყე ნე ბის პროცესში; და

·	 დარ ჩე ნი ლი ფუ ლა დი სახსრების, თუ ასე თი არსებობს, ჩვეუ-

ლებ რი ვი აქ ციო ნე რე ბის თვის გა ნა წი ლე ბის პროცესში. 

რო დე საც სა წარ მოს ოპერაციები, რე სურ სე ბი და   ვალ დე ბუ ლე ბე ბი   უბ-

რა ლოდ გა დააქვთ ახ ლად შექ მნილ „ცარიელ“ საწარმოში, რო მე ლიც საან-

გა რიშ გე ბო სა წარ მოს მე სა კუთ რეე ბის კონ ტროლს ექვემდებარება, მა შინ 

სა ლიკ ვი და ციო სა ფუძ ვლის გა მო ყე ნე ბა შეუსაბამოა, რად გან რეა ლუ რად 

არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სი აგ რძე ლებს საქ მია ნო ბას და ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში 

უნ და აი სა ხოს გარემოება, რო მე ლიც არ სე ბობს საან გა რიშ გე ბო თარიღით. 
სხვა სიტყვებით, მსგავს შემ თხვე ვა ში სა წარ მოს  ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

შედ გე ნა შეუძ ლია სტან დარ ტის „ჩვეულებრივი“ მოთ ხოვ ნე ბის გამოყენებით, 
მხო ლოდ მცი რე შესწორებით, რა თა ასახოს, რომ ის აღარ არის ფუნ ქციო-

ნი რე ბა დი საწარმო. მაგალითად:

·	 აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე ბა საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით, მა თი სა-

ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბულ ღირებულებამდე; 
და

·	 სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღიარება, რომ ისი ნი 

ზა რა ლია ნი გახ და სა წარ მოს ლიკ ვი და ციის, ან მი სი საქ მია ნო-

ბის შეწ ყვე ტის თაო ბა ზე გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შედეგად. 

არ სე ბი თო ბა და აგ რე გი რე ბა

3.7 საწარმომ, ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ანგარიშგების,  შემოსავლების, 

ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბი სა და ფუ ლა დი ნა-

კა დე ბის ან გა რიშ გე ბის თვის (ამ უკა ნას კნე ლის წარ დგე ნის შემთხვევაში) 
გან საზ ღვრუ ლი მუხ ლე ბის ფარგლებში, ცალ-ცალკე უნ და წარ-

მოად გი ნოს ყვე ლა არ სე ბი თი მუხლი, ხო ლო არაარ სე ბი თი მუხ ლე ბი 

აგრეგირებულად.

არ სე ბი თო ბა მე-2 გან ყო ფი ლე ბის - დაშ ვე ბე ბი და ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი - 
პუნ ქტში 2.8 შემ დეგ ნაი რა დაა გან მარ ტე ბუ ლი „ინფორმაცია არსებითია, 
თუ მის გა მო ტო ვე ბას ან არას წო რად წარ დგე ნას ინ დი ვი დუა ლუ რად ან 
ერთობლიობაში, შეუძ ლია გავ ლე ნა მოახ დი ნოს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან-

გა რიშ გე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ხმა რებ ლე ბის მიერ მი ღე ბულ ეკო ნო მი კურ 

გადაწყვეტილებებზე. არ სე ბი თო ბა და მო კი დე ბუ ლია გა მო ტო ვე ბუ ლი ან 
არას წო რად წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ციის სი დი დე სა და ხასიათზე, რი სი 

გან ხილ ვაც უნ და ხდე ბო დეს შე სა ბა მი სი გა რე მოე ბე ბის გათვალისწინებით“.
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ამ პუნ ქტის თან მდევ თვით ს წავ ლების მა სა ლებ ში მო ცე მუ ლია არ სე ბი თო ბის 

კონ ცეფ ციის და მა ტე ბი თი ახსნა.

პუნ ქტე ბით 3.11–3.14 დად გე ნი ლია ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფორ მა ტი, 

კონ კრე ტუ ლი მუხ ლე ბის დონეზე. სა წარ მომ უნ და გა მოი ყე ნოს ეს ფორ მა ტი 

ყვე ლა არ სე ბი თი მუხლისთვის. შე საძ ლე ბე ლია გან სხვა ვე ბუ ლი ხა სია თის ან 
ფუნ ქციის არაარ სე ბი თი მუხ ლე ბის აგრეგირება.

1-ლი მაგალითი: აგ რე გი რე ბა

31/12/20x1 წელს A სა წარ მოს გააჩ ნდა სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 20,000 
ლა რი და 5 ლა რი და რიც ხუ ლი ხარჯი, მი ღე ბუ ლი მომსახურებისთვის, რომ-

ლის ანგარიშ-ფაქტურა მომწოდებელს ჯერ არ გა მოუგ ზავ ნია. 

მი სა ღე ბია თუ არა A სა წარ მოს მიერ 5 ლა რი და რიც ხუ ლი ხარ ჯის ასახ ვა სა-

ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მუხ ლში მი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ-

გე ბა ში (ანუ   სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ასახ ვა 20,005 ლა რის ოდენობით?) 

დიახ, მი სა ღე ბია A სა წარ მოს მიერ თა ვი სი და რიც ხუ ლი ხარ ჯე ბის (5 ლარი) 
სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბებ თან (20,000 ლარი) აგ რე გი რე ბა, რად გან მი-

სი და რიც ხუ ლი ხარ ჯი არაარ სე ბი თია და ამიტომ გან სხვა ვე ბუ ლი  მუხ ლე-

ბის აგ რე გი რე ბა არაარ სე ბი თია (გონივრულობის ფარ გლებ ში არ არის 

მოსალოდნელი, რომ გავ ლე ნას მოახ დენს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ-

ხმა რებ ლე ბის მიერ მი ღე ბულ გადაწყვეტილებებზე).

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სრუ ლი პა კე ტი

3.8 სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სრუ ლი პა კე ტი უნ და მოიცავდეს:

ა. საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რეო ბით შედ გე ნილ ფი ნან სუ-

რი მდგო მა რეო ბის ანგარიშგებას, რო მელ საც ბო ლო ში დაერ-

თვის შე სა ბა მი სი გან მარ ტე ბი თი შენიშვნები; და 

ბ. შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგა-

რიშგებას.

სა წარ მო უფლებამოსილია, ასე ვე წა რად გი ნოს ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ანგა-

რიშ გება. 

3.9 თუ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტით  სხვა რამ არ მოით ხო ვე ბა ან ნე ბა დარ თუ-

ლი არ არის, სა წარ მომ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში უნ და ასა ხოს გა სუ ლი 

პე რიო დის შე სა და რი სი ინფორმაცია, მიმ დი ნა რე პე რიო დის ფი ნან სურ 

ან გა რიშ გე ბა სა და შე სა ბა მის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში წარ დგე ნი ლი 

ყვე ლა ციფ რობ რი ვი მონაცემისთვის.

რო გორც წესი, შე სა და რი სი ინ ფორ მა ციის წარ დგე ნის მოთ ხოვ ნის შე სას რუ-

ლებ ლად სა წარ მომ უნ და წარ მოად გი ნოს :ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ორი 
ან გა რიშ გე ბა - ერ თი მიმ დი ნა რე პე რიო დის ბო ლოს თვის, მეო რე კი გა სუ ლი 

პე რიო დის ბოლოსთვის:
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·	 შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ორი ან-

გა რიშ გე ბა - ერ თი მიმ დი ნა რე პერიოდისთვის, მეო რე კი გა სუ ლი 

პერიოდისთვის;

·	 შე სა და რი სი ინ ფორ მა ცია გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში ასა ხუ ლი ტექ ს ტუ-

რი, აღ წე რი თი და ციფ რუ ლი ინფორმაციისთვის; და

·	 იმ საწარმოებისთვის, რომ ლე ბიც გა დაწ ყვე ტენ ფუ ლა დი ნა კა დე ბის 

ან გა რიშ გე ბის წარდგენას, ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ორი ან გა რიშ გე ბა - ერ-

თი მიმ დი ნა რე პერიოდისთვის, მეო რე კი გა სუ ლი პერიოდისთვის.

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ამ სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად მომ ზა დე ბუ ლი ფი-

ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის პირ ვე ლად წარ დგე ნის შემ დეგ, მომ დევ ნო წლებში, 
სა წარ მოს მოუ წევს სამ სა ხურ ში მხო ლოდ ერ თი, მიმ დი ნა რე წლის ფი ნან-

სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარდგენა,  რად გან ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ციფ რუ ლი წარ-

დგე ნის სის ტე მის მეშ ვეო ბით სამ სა ხურს ექ ნე ბა უკ ვე დად გე ნი ლი ფორ მა-

ტით მომ ზა დე ბუ ლი შე სა და რი სი ინფორმაცია. 

და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია

3.10 სა წარ მომ თვალ სა ჩი ნოდ უნ და გა მიჯ ნოს  ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

სრუ ლი პა კე ტის თი თოეუ ლი შე მად გე ნე ლი ნაწილი. ამასთან, წარ მოდ-

გე ნი ლი ინ ფორ მა ციის გასაგებად, ნათ ლად მიუ თი თოს შემ დე გი ინ ფორ-

მა ცია და გაი მეო როს კიდეც, თუ ამის გა კე თე ბა აუცილებელია:

(ა)    სა წარ მოს და სა ხე ლე ბა და წი ნა საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის დას რუ-

ლე ბის შემ დეგ მი სი სა ხელ წო დე ბის ნე ბის მიე რი ცვლილება; 

(ბ)    სა წარ მოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;

(გ)   საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის დას რუ ლე ბის თა რი ღი და ფი ნან სუ რი ან-

გა რიშ გე ბით მო ცუ ლი პერიოდი; 

(დ) მიუთითოს, რომ თან ხე ბი ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში შე ფა სე ბუ ლი და 
წარ დგე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ვალუტაში; და

             (ე)    სა წარ მოს იუ რი დიუ ლი  მისამართი.

სა წარ მო ზე მოაღ ნიშ ნულ მოთ ხოვ ნას დააკ მა ყო ფი ლებს სამ სა ხუ რის თვის 

თა ვი სი წლიუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნი სას, სამ სა ხუ რის პორ-

ტალ ზე მოთ ხოვ ნი ლი ვე ლე ბის შევსებით.

ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა

3.11 სა წარ მომ ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა მო ცე მუ ლი ფორ-

მა ტით უნ და წა რად გი ნოს და, არ სე ბი თო ბის გათვა ლის წი ნე ბით, ცალ-
ცალკე წარ მოად გი ნოს შემ დე გი მუხლები:
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აქ  ტი  ვე  ბი სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლი  და  ვალ  დე  ბუ -
ლე  ბე  ბი

ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი X სა  ვაჭ  რო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი X 

სა  ვაჭ  რო  მოთ  ხოვ  ნე  ბი X ანა  რიც  ხე  ბი X

გა  ცე  მუ  ლი  ა ვან  სე  ბი  და და  რიცხუ     ლი 
 მი  სა  ღე  ბი  შე  მო  სა  ვა  ლი X

ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი  თა  ნამ  შრო  მელ  თა 
 მი  მართ

X

მა  რა  გი XX სა  გა  და  სა  ხა  დო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი X

- მზა პრო დუქ ცია X და  რიც  ხუ  ლი  ხარ  ჯე  ბი  და  გა  და  ვა -
დე  ბუ  ლი  შე  მო  სა  ვა  ლი 

X

- სხვა X მე  სა  კუთ  რეე  ბის  გან  ნა  სეს  ხე  ბი  სახ -
სრე  ბი 

X

სხვა  მოკ  ლე  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი X ბან  კე  ბის  გან  ნა  სეს  ხე  ბი  თან  ხე  ბი X

ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი XX სხვა  ნა  სეს  ხე  ბი  თან  ხე  ბი X

- თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლით X სხვა  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი X

- გა და ფა სე ბის მო დე ლით X სულ  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი XX

ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბე  ბი XX

- მი წა X სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლი

- შენობა-ნაგებობები X სააქ  ციო  კა  პი  ტა  ლი X

- სხვა ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბი X გაუ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბა X

- არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბი X გა  და  ფა  სე  ბის  რე  ზერ  ვი X

- საი ჯა რო აქ ტი ვე ბი, სა კუთ რე ბის გა-
და ცე მის პი რო ბით

X სხვა  კა  პი  ტა  ლი X

ინ  ვეს  ტი  ციე  ბი  სხვა  სა  წარ  მო  თა  წი -
ლობ  რივ  ინ  სტრუ  მენ  ტებ  ში X

სხვა  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი X სულ  სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლი XX

გა  მოს  ყი  დუ  ლი  სა  კუ  თა  რი  აქ  ციე  ბი X

კა პი ტა ლი (გაუნაღდებელი) X

სულ  აქ  ტი  ვე  ბი XX სულ  სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლი  და  ვალ -
დე  ბუ  ლე  ბე  ბი

XX

3.12 აქ ტი ვი  მოკ ლე ვა დიან აქ ტი ვად მიიჩნევა, თუ: 

ა. ძი რი თა დად სა ვაჭ რო და ნიშ ნუ ლე ბით გამოიყენება; 

ბ. ნა ვა რაუ დე ვია მი სი რეა ლი ზე ბა საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის შემ დეგ 

თორ მე ტი თვის განმავლობაში; ან 

გ.   იგი არის ფუ ლა დი სახსრები. გა მო ნაკ ლისს წარ მოად გენს ის შე-

მთხვე ვა, რო დე საც ფუ ლა დი სახ სრე ბის გაც ვლა ან ვალ დე ბუ ლე ბის 

შე  სას რუ ლებ ლად გა მო ყე ნე ბა შეზ ღუ დუ ლია საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის 

შემდეგ, სულ მცირე, თორ მე ტი თვით მაინც.
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სა წარ მო  მოკ ლე ვა დიან აქ ტი ვე ბად გა ნი ხი ლავს შემ დეგს:

·	 მა რაგ ს, რო მე ლიც  სა ვაჭ რო  და ნიშ ნუ ლე ბით  გა მოი ყე ნე ბა;

·	 სა ვაჭ რო მოთხოვნებს, რო მელ თა  მი ღე ბას  მოე ლის საან გა რიშ გე ბო 

თა რი ღი დან 12 თვე ში;

·	 გა ცე მულ ავან სებ სა და და რიც ხულ შემოსავალს, რო მელ თა  და ფარ-

ვა ს ვა რაუ დობს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღი დან 12 თვეში; და

·	 ფუ ლად სახ სრებ სა და ფუ ლის ეკვივალენტებს, თუ სა წარ მოს არა აქვს 

ვალ დე ბუ ლე ბის და სა ფა რად, ამ ფუ ლა დი სახ სრე ბის გა მო ყე ნე ბის შეზ-

ღუდ ვა საან გა რიშ გე ბო თა რი ღი დან 12 თვე ზე მე ტი ხნით. 

ამა ვე დროს, სა წარ მო „სხვა გრძელ ვა დია ნი აქტივების“ მუხლს მია კუთ ვნებს:

·	 სა ვაჭ რო მოთხოვნებს, ავან სად გა დახ დილ ხარ ჯებ სა და და რიც ხულ 

შემოსავალს, რომ ლის   მი ღე ბა საც  მოე ლის საან გა რიშ გე ბო თა რი ღი-

დან 12 თვე ზე მე ტი ხნის შემდეგ; და

·	 ფუ ლად სახ სრებს ბანკში, ფიქ სი რე ბულ ვა დია ნი დე პო ზი ტის ანგარიშზე, 
რომ ლის გა დახ დის ვა და საან გა რიშ გე ბო თა რი ღი დან 12 თვე ზე მე ტი 

ხნის შე მდეგ დადგება.

სა წარ მოს არ მოეთ ხო ვე ბა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და ყო ფა (კლა სი ფი კა ცია) მო კ-

ლე ვადიან/გრძელვადიან ვალდებულებებად.

შემოსავლის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა 

3.13. სა წარ მომ შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან-

გა რიშ გე ბა მო ცე მუ ლი ფორ მა ტით უნ და წა რად გი ნოს და, არ სე ბი თო ბის 

გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე წარ მოად გი ნოს შემ დე გი მუხლები:

ნე  ტო  ა მო  ნა  გე  ბი X
- სა ქონ ლის გა ყიდ ვი დან X
- მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი დან X
- სამ შე ნებ ლო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან X
- სხვა X
რეა  ლი  ზე  ბუ  ლი  პრო  დუქ  ციის  თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა (X)
საწ  ყი  სი  მა  რა  გი (X)
შეს  ყიდ  ვა (X)
გა  და  მუ  შა  ვე  ბის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი (X)
სა  ბო  ლოო  მა  რა  გი X

საერ  თო  მო  გე  ბა X

სხვა  შე  მო  სა  ვა  ლი X
და  საქ  მე  ბულ  თა  ა ნაზ  ღაუ  რე  ბა (X)
ცვეთა/ამორტიზაცია (X)
გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ხარ  ჯი (X)
- ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი (X)
- მა რა გი (X)
- სხვა არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი (X)
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საპ  რო  ცენ  ტო  შე  მო  სა  ვა  ლი (X)

საპ  რო  ცენ  ტო  ხარ  ჯი (X)

სა  ვა  ლუ  ტო  შე  მო  სუ  ლო  ბე  ბი  და  ზა  რა  ლი X

სხვა  ხარ  ჯე  ბი (X)

მოგება, მო გე ბის გა და სა ხა დის ხარ ჯამ დე X

მო  გე  ბის  გა  და  სა  ხა  დი (X)

საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის მოგება/ზარალი X

საწ ყი სი გაუ ნა წი ლე ბე ლი მოგება: გა დაან გა რი შე ბუ ლი X

- საწ ყი სი გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბა გა დაან გა რი შე ბამ დე (გასული წლის სა-
ბო ლოო ნაშთი)

X

- გა სუ ლი პე რიო დის შეც დო მის გას წო რე ბის გავ ლე ნა (X)

- გა სუ ლი პე რიო დის სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა X

გა  და  ფა  სე  ბის  რე  ზერ  ვი  დან  გა  და  ტა  ნა  გა  სუ  ლი  პე  რიო  დის  გა  და  ფა  სე  ბის  
შე  მო  სუ  ლო  ბის  რეა  ლი  ზე  ბი  სას  წლის  გან  მავ  ლო  ბა  ში  ცვე  თის  ან  გა  ყიდ  ვის  
გზით 

X

გა ნა წი ლე ბა მე სა კუთ რეებ ზე (ანუ დივიდენდი) (X)

გაუ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბის  სა  ბო  ლოო  ნაშ  თი X

ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბა

3.14 საწარმომ, რო მე ლიც გა დაწ ყვეტს ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბის 

წარდგენას, უნ და გა მოი ყე ნოს პირ და პი რი მე თო დი და მო ცე მუ ლი ფორ-

მა ტის დაცვით, არ სე ბი თო ბის გათვალისწინებით, ცალ კე  წარ მოად გი-

ნოს შემ დე გი მუხლები:

საო  პე  რა  ციო  საქ  მია  ნო  ბა

მომ  ხმა  რებ  ლე  ბის  გან  მი  ღე  ბუ  ლი  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი X

მომ  წო  დებ  ლებ  სა  და  და  საქ  მე  ბულ  პი  რებ  ზე  გა  ცე  მუ  ლი  ფუ  ლა  დი   სახ  სრე  ბი (X)

საო  პე  რა  ციო  საქ  მია  ნო  ბი  დან  შე  მო  სუ  ლი  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი X

გა  დახ  დი  ლი  მო  გე  ბის  გა  და  სა  ხა  დი (X)

ნე  ტო  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი  საო  პე  რა  ციო  საქ  მია  ნო  ბი  დან X
საინ  ვეს  ტი  ციო  საქ  მია  ნო  ბა 

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  გას  ვლა  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბის  შე  ძე  ნი  სა  და  გაუმ  ჯო -
ბე  სე  ბის  თვის

(X)

ფუ ლა დი სახ სრე ბის გას ვლა სასოფლო-სამეურნეო საქ მია ნო ბა ში 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის შე ძე ნი სა და 
გაუმ ჯო ბე სე ბის თვის 

(X)

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  შე  მოს  ვლა  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბის  გა  ყიდ  ვი  დან X

ფუ ლა დი სახ სრე ბის შე მოს ვლა სასოფლო-სამეურნეო საქ მია ნო ბა ში 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის გა ყიდ ვი დან 

X

მი  ღე  ბუ  ლი  პრო  ცენ  ტი X

მი  ღე  ბუ  ლი  დი  ვი  დენ  დე  ბი X

საინ  ვეს  ტი  ციო  საქ  მია  ნო  ბა  ში  გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი  ნე  ტო  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი (X)
სა  ფი  ნან  სო  საქ  მია  ნო  ბა 

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  შე  მოს  ვლა  კა  პი  ტა  ლის  გა  ნაღ  დე  ბი  დან X

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  შე  მოს  ვლა  გრძელ  ვა  დია  ნი  სეს  ხე  ბი  დან X
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სა  კუთ  რე  ბის  გა  და  ცე  მის  პი  რო  ბის  მქო  ნე  ი ჯა  რი  დან  წარ  მოქ  მნი  ლი  
ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის  გა  დახ  და 

(X)

სეს  ხის  ძი  რის  გა  დახ  და (X)

სეს  ხის  პრო  ცენ  ტის  გა  დახ  და (X)

დი  ვი  დენ  დე  ბის  გა  დახ  და (X)

ნე  ტო  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი  სა  ფი  ნან  სო  საქ  მია  ნო  ბი  დან X
ნე  ტო  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  შე  მოს  ვლა  წლის  გან  მავ  ლო  ბა  ში X

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი  წლის  და  საწ  ყი  სი  სათ  ვის X

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი  წლის  ბო  ლოს X

გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი

3.15 სა წარ მოს გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი უნ და მოი ცავ დეს მხო ლოდ შემ დეგ 

ინფორმაციას:

ა. ნე ბის მიე რი ფი ნან სუ რი ვალდებულების, გარანტიის, ან პი რო ბი თი 

ნე ბის მიე რი ფი ნან სუ რი ვალდებულების, გარანტიის, ან პი რო ბი თი 

ვალ დე ბუ ლე ბის ჯა მუ რი თანხა, რომ ლე ბიც ასა ხუ ლი არ არის ფი-

ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ანგარიშგებაში, ასე ვე ნე ბის მიე რი ფი ნან-

სუ რი ვალდებულების, გარანტიის, ან პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბის 

ხა სია თი სა და ფორ მის ცალ-ცალკე აღ წე რა (შესაბამისი თან ხის 

მითითებით), რო მე ლიც მიეკუთვნება:

i. პენსიებს; და 

ii. მის მშო ბელ საწარმოს, შვი ლო ბილ სა წარ მოს (მშობელი სა-

წარ მოს მიერ კონ ტრო ლი რე ბუ ლი საწარმო, მათ შო რის 

სა ბო ლოო მშო ბე ლი სა წარ მოს ნე ბის მიე რი შვი ლო ბი ლი 

საწარმო), ან მე კავ ში რე სა წარ მოს (ე.ი. საწარმო, რომ ლის 

საო პე რა ციო და ფი ნან სურ პო ლი ტი კა ზე მას მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

გავ ლე ნა აქვს. წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის თანახმად, მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი გავ ლე ნა მა შინ არსებობს, რო დე საც მეოთ ხე კა ტე გო-

რიის სა წარ მო ფლობს მო ცე მუ ლი სა წარ მოს  ხმის უფ ლე ბის 

20%-ს ან მეტს).

მო ვა ლეო ბე ბის კონ ტექ სტში პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი წარმოადგენს:

·	 სა წარ მოს შე საძ ლო მო ვა ლეო ბას (რომელიც არ აკ მა ყო ფი ლებს პუნ-

ქტში 2.10 მო ცე მულ ვალ დე ბუ ლე ბის განმარტებას); ან

·	 სა წარ მოს არ სე ბულ მოვალეობას, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს ვალ დე-

ბუ ლე ბის განმარტებას, მაგ რამ ვერ აკ მა ყო ფი ლებს სტან დარ ტით გან-

საზ ღვრულ ამ ტი პის ვალ დე ბუ ლე ბის აღია რე ბის კრიტერიუმებს. მსგავს 

მუხ ლებს ზოგ ჯერ „ბალანსგარეშე“ ვალ დე ბუ ლე ბებს უწოდებენ.

მაგალითად, რო დე საც სა წარ მო მე სა მე მხა რეს მის ცემს ბან კის სეს ხის გა-

დახ დის გა რან ტიას მე სა მე მხა რის დე ფოლ ტის შემთხვევაში. ანუ, სა წარ-

მო იძ ლე ვა ბან კის წი ნა შე სხვა მხა რის მო ვა ლეო ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის 

აღებას, თუ ეს მხა რე მოვალეობას ვერ შეას რუ ლებს. საწარმომ, რო მე ლიც 
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იძ ლე ვა გარანტიას:

·	 პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში უნ და გაამ ჟღავ-

ნოს, თუ 50% ან ნაკ ლე ბი ალბათობაა, რომ მსეს ხე ბე ლი დე ფოლტს გა-

ნიც დის და სა ჭი რო გახ დე ბა გა რან ტიის გადახდა;

·	 პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბის გამ ჟღავ ნე ბის ნაც ვლად თა ვის ფი ნან სუ-

რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში უნ და აღია როს ვალდებულება, თუ 
უფ რო სავარაუდოა, ვიდ რე არა (ანუ ალ ბა თო ბა >50%), რომ მსეს ხე ბე-

ლი დე ფოლტს გა ნიც დის და სა ჭი რო გახ დე ბა გა რან ტიის გა დახ და (იხ. 
მე-11 გან ყო ფი ლე ბა -ანარიცხები და პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და 
პი რო ბი თი აქტივები“. 

ბა ლან სგა რე შე (ანუ აუღიარებელი) ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გავ რცე ლე ბუ ლი მა-

გა ლითებია:

·	 სხვა სა წარ მოს გან მა რა გის ან გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის (მაგ., ძი რი თა-

დი საშუალება) ყიდ ვის მყა რი ვალდებულება; და

·	 სხვა მხა რის თვის სა მო მავ ლო საი ჯა რო გა დახ დე ბის გა დახ დის მყა რი 

ვალ დე ბუ ლე ბა საი ჯა რო შე თან ხმე ბის ფარგლებში, რო მე ლიც არ წარ-

მოად გენს იჯა რას საი ჯა რო აქ ტი ვის სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პირობით.

აქ ტი ვის გან მარ ტე ბის შე სა ბა მი სად (იხ. პუნ ქტი 2.9): 

· მშო ბე ლია სა წარ მო, რო მე ლიც საან გა რიშ გე ბო სა წარ მოს აკონტრო-

ლებს; და

· შვი ლო ბი ლია სა წარ მო, რო მელ საც საან გა რიშ გე ბო სა წარ მო აკო ნ-

ტრო ლებს.

რო გორც წესი, მშო ბე ლი სა წარ მო შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს ხმის უფ ლე ბის 

50%-ზე მეტს აკონტროლებს.

მე კავ ში რე სა წარ მო არის საწარმო: 

·	 რომ ლის მნიშ ვნე ლო ვან წილს ფლობს საან გა რიშ გე ბო სა წარ მო (ანუ 
უფ ლე ბებს მე კავ ში რე სა წარ მოს კაპიტალში, მიუ ხე და ვად იმი სა წარ-

მოდ გე ნი ლია თუ არა ეს სერტიფიკატებით, რომ ლე ბიც ამ სა წარ მოებს 

შო რის მყა რი კავ ში რის შექ მნით მიზ ნად ისა ხავს ამ უფ ლე ბე ბის მქო ნე 

სა წარ მოს საქ მია ნო ბა ში წვლი ლის შეტანას); და

·	 რომ ლის საო პე რა ციო და სა ფი ნან სო პო ლი ტი კა ზე საან გა რიშ გე ბო სა-

წარ მოს აქვს გავლენა. 

რო გორც წესი, ინ ვეს ტო რი მე კავ ში რე სა წარ მოს ხმის უფ ლე ბის 20%-ს ან 
მეტს ფლობს.

ბ. ხელ მძღვა ნე ლი და სა მეთ ვალ ყუ რეო ორ გა ნოე ბის წევ რებ ზე გა ცე მუ ლი 

ავან სე ბი სა და კრე დი ტე ბის თანხა, საპ რო ცენ ტო განაკვეთის, ძი რი თა დი 
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პი რო ბე ბი სა და დაბრუნებული, ჩა მო წე რი ლი ან გაუქ მე ბუ ლი თან ხე ბის 

ოდე ნო ბის მითითებით, ასე ვე მა თი სა ხე ლით ნე ბის მიე რი სა ხის გა რან-

ტიის მეშ ვეო ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თან ხი სა და შე სა ბა მი სი გა-

რან ტიის თან ხის (ოდენობის) მითითებით.

ამ ინ ფორ მა ციის წარ დგე ნა არ მოით ხო ვე ბა თი თოეულ პირზე, ანუ შე საძ-
ლე ბე ლია მი სი აგ რე გი რე ბუ ლად ან შე სა ბა მის კა ტე გო რიე ბად წარდგენა.

ამ გამ ჟღავ ნე ბის თვის ხელ მძღვა ნე ლო ბას შეუძ ლია შემ დე გი ფორ მა ტის 
გამოყენება: 

სარგებლის სახე
ძირითადი 
პირობები გაცემული 

სარგებ-
ლის 

ოდენობა

შემცირება დროთა 
განმავლობაში პერიოდის 

ბოლოს 
დასაფარი 

ნაშთი
საპრო ცენტო 
განაკვე თები

სხვა
დაბრუ-
ნებული

ჩამოწერი-
ლი ან 

გაუქმებული

1 2 3 4 5 6 7

იმ შესაბამისი მხარეების აღწერა, ვისზეც გაიცა მიიღო ავანსები და კრედიტები  (1)

კრედიტები/სესხები 
საანგარიშგებო 
საწარმოსგან 

ავანსები საანგარიშგებო 
საწარმოსგან 

საანგარიშგებო 
საწარმოს მიერ აღებული 
ვალდებულებები(2)

შენიშვნები:

1. საჭირო არ არის მხარეების სახელების გამჟღავნება 

2. კატეგორიების მიხედვით (შეიძლება საჭირო გახდეს ცალ-ცალკე მუხლები)

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

i. საანგარიშგებო პერიოდში აქციების შეძენის მიზეზები; 

ii. საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და გასხვისებული აქციების 
რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება, ხოლო მისი არარსებობის 
შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება და განთავსებულ კაპიტალში 
აქციების წილობრივი მაჩვენებელი; 

iii. აქციების შეძენისათვის ან გასხვისებისათვის განხორციელებული 
სა პასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის ან გაყიდვის შემთხვევაში - აქ ცი-

ებისათვის მიღებული ანაზღაურება);

iv. საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატოვებული 
აქციების რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება, ხოლო 
მისი არარსებობის შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება და 
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი.
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me-4 ganyofileba

სააღ რიც ხვო პოლიტიკა 
შე ფა სე ბე ბი და შეც დო მე ბი 

მოქ მე დე ბის სფე რო

4.1 ამ გან ყო ფი ლე ბა ში მო ცე მუ ლია მი თი თე ბე ბი სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის 

შერ ჩე ვი სა და გამოყენებისთვის, რო მე ლიც გა მოი ყე ნე ბა ფი ნან სუ რი ან გა-

რიშ გე ბის შედგენისას. მი თი თე ბე ბი ასე ვე ეხე ბა სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბე ბის 

ცვლი ლე ბებ სა და წი ნა საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

შეც დო მე ბის გასწორებას.

სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა გან ხი ლუ ლია პუნ ქტებ ში 4.2–4.9.

სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბე ბი გან ხი ლუ ლია პუნ ქტებ ში 4.10–4.12.

წი ნა პე რიო დის შეც დო მე ბი გან ხი ლუ ლია პუნ ქტებ ში 4.13–4.16

სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის შერ ჩე ვა და გა მო ყე ნე ბა

4.2 სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა არის გარ კვეუ ლი პრინციპების, საფუძვლების, 
დაშვებების, წე სე ბი სა და პრაქ ტი კუ ლი მე თო დე ბის ერთობლიობა, რომ-

ლებ საც სა წარ მო იყე ნებს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნი სა და წარ დგე-

ნის დროს.

4.3 თუ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტი არე გუ ლი რებს რო მე ლი მე ოპერაციას, მოვ-

ლე ნას ან გარემოებას, სა წარ მომ უნ და გა მოი ყე ნოს ეს სტანდარტი, გარ და 

იმ შემთხვევისა, რო დე საც სტან დარ ტის ამა თუ იმ მოთ ხოვ ნის უგუ ლე ბელ-

ყო ფა  არ სე ბით გავ ლე ნას არ მოახ დენს ფი ნან სურ ანგარიშგებაზე.

მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის მიერ გა მო ყე ნე ბუ ლი სააღ რიც ხვო პო-

ლი ტი კა უნ და შეე სა ბა მე ბო დეს ამ სტან დარ ტის ყვე ლა მოთხოვნას, გარ და 

იმ შემთხვევისა, რო დე საც ხელ მძღვა ნე ლო ბა გადაწყვეტს, რომ ეს აშ კა რად 

არაარ სე ბი თი იქ ნე ბო და სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის კონტექსტში.
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არ სე ბი თო ბის კონ ცეფ ცია გან ხი ლუ ლია მე-2 გან ყო ფი ლე ბა ში - დაშ ვე ბე ბი 

და ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი - (პუნქტი 2.8). არ სე ბი თო ბა ვრცელ დე ბა ყვე ლა 

მოთხოვნაზე, მათ შო რის მუხ ლე ბის აღიარება, კლა სი ფი კა ცია და შე ფა სე ბა 

(პუნქტი 4.3), ისე ვე რო გორც წარ დგე ნა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის გან-

მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი (იხ. პუნ ქტი 3.7).

1-ლი მაგალითი: არაარ სე ბი თი იჯა რა 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო პირ ვე ლად აფორ მებს საი ჯა რო ხელშკრულებას. 
იჯარა:

·	 A სა წარ მოს  ორი წლის გან მავ ლო ბა ში უზ რუნ ველ ყოფს კონ კრე ტუ ლი 

პრინ ტე რის გა მო ყე ნე ბის ექ სკლუ ზიუ რი უფლებით;

·	 A საწარმოს ავალ დე ბუ ლებს, რომ მეი ჯა რეს 363 ლა რი გა დაუ ხა დოს 

31/12/20X2 წელს; და 

·	 მი თი თე ბულ პრინ ტერ ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას A სა წარ მოს  გა დას-

ცემს 01/01/20X3 წელს.

01/01/20X1 წელს: 

·	 ამ პრინ ტე რის ღი რე ბუ ლე ბა იყო 300 ლარი; და 

·	 A სა წარ მოს  მზარ დი სა სეს ხო გა ნაკ ვე თია 10%.

პუნ ქტის 10.3 შე სა ბა მი სად ეს იჯა რა წარ მოად გენს იჯა რას სა კუთ რე ბის უფ-

ლე ბის გა და ცე მის პირობით. თუმცა, მე-10 გან ყო ფი ლე ბის - იჯა რა - მოთ ხოვ-

ნე ბის საპირისპიროდ, ამ მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

სირ თუ ლეე ბის თა ვი დან ასაცილებლად, A სა წარ მო ამ იჯა რას გა მიზ ნუ ლად 

არ აღიარებს, რო გორც იჯა რას სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით 20X1 წლის 

ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ანგარიშგებაში. სანაცვლოდ, ის აღიარებს:

·	 საი ჯა რო ხარჯს 162  ლა რის ოდე ნო ბით შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და 
გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის „სხვა ხარჯებში“ 31/12/20X1 

წელს დას რუ ლე ბუ ლი წლისთვის; და

·	 შე სა ბა მის საი ჯა რო ვალ დე ბუ ლე ბას 162 ლა რის ოდე ნო ბით თა ვი სი 

ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის „დარიცხულ ხარ ჯებ სა და 
გა და ვა დე ბულ შემოსავალში“ 31/12/20X1 წლისთვის.  

ვინაიდან ეს თან ხე ბი უმნიშვნელოა, მა თი ხა სია თის გათვალისწინებით, ნაკ-

ლე ბად სავარაუდოა, რომ სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კი დან აღ ნიშ ნუ ლი გა დახ ვე-

ვა არ სე ბი თი იყოს. ამიტომ, A სა წარ მოს  მიერ  გა მო ყე ნე ბუ ლი  მე თო დი კა   

ამ სტანდარტთან შე სა ბა მი სო ბა შია. 

მე-2 მაგალითი: არ სე ბი თი იჯა რა

ამ მა გა ლით ში ფაქ ტე ბი იგივეა, რაც ზე მოთ მო ცე მულ მაგალითში - არაარ სე-

ბი თი იჯა რა. გარ და იმისა, რომ A სა წარ მომ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მიი ღო, იჯა რა 

არ აღ რიც ხოს, რო გორც იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პირობით, რაც გან-

პი რო ბე ბუ ლია სეს ხის პი რო ბის დარღვევით, აღ ნიშ ნუ ლი კი გა მოწ ვეუ ლია  

სა კუთ რე ბის  გა და ცე მის პი რო ბით საი ჯა რო  შე თან ხმე ბა ში  მო ნა წი ლეო ბის 

და ფარ ვის მცდე ლო ბით. სეს ხის პი რო ბის დარ ღვე ვა იწ ვევს მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
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ვალ დე ბუ ლე ბის მა შინ ვე დაფარვას, რაც სხვა შემ თხვე ვა ში გრძელ ვა დია ნი 

ვალ დე ბუ ლე ბა იქნებოდა.

ვი ნაი დან თა ვი სი სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კი დან გა დახ ვე ვით A სა წარ მო მა-

ლავს მოვ ლე ნას, რო მელ საც, წი ნააღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, მის თვის არ სე ბი თი 

შე დე გე ბი ექ ნე ბო და, ამიტომ, A სა წარ მოს  პრაქ ტი კა ამ სტან დარ ტთან შე სა-

ბა მი სო ბა ში არ არის. 

მე-3 მაგალითი - ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბის არაარ სე ბი თი ინ დი ვი დუა ლუ რი 

მუხ ლე ბი 

A  სა წარ მო, ჩვეუ ლებ რივ, მცი რე ღი რე ბუ ლე ბის გრძელ ვა დიან ინ დი ვი დუა-

ლურ აქ ტი ვებს მა თი შე ძე ნის წელს ხარ ჯებ ში აღია რებს. და თი თოეუ ლი მა-

თაგ ნის თვით ღი რე ბუ ლე ბას გან საზ ღვრავს 100 ლა რით ან უფ რო ნაკ ლე ბი 

თან ხით.

ამ პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად A A სა წარ მომ 20X1 წელს აქ ტი ვად აღია რა 220 
ლა რის მთლია ნი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე 50 აქტივი. 

ინ დი ვი დუა ლუ რი ოპე რა ციე ბი სა და მა თი ერ თობ ლიო ბის შე ფა სე ბის სა ფუძ-

ველ ზე, A სა წარ მომ განსაზღვრა, რომ ამ გვა რი პრაქ ტი კა არაარ სე ბი თია 

მი სი 20X1 წლის ფი ნან სუ რი ანგარიშგებისთვის, რად გან გო ნივ რუ ლო ბის 

ფარ გლებ ში მო სა ლოდ ნე ლი არ არის, რომ ამ მუხ ლე ბის ხარ ჯებ ში ასახ-

ვა გავ ლე ნას მოახ დენს 20X1 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ფუძ ველ ზე 

მი ღე ბულ ეკო ნო მი კურ გადაწყვეტილებებზე. ამიტომ A სა წარ მოს  მიდ გო მა 

შე სა ბა მი სო ბა შია ამ სტანდარტთან.

4.4 თუ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტი არ არე გუ ლი რებს  რო მე ლი მე ეკო ნო მი კურ 

მოვ ლე ნას (მაგალითად, ოპერაციას, მოვ ლე ნას ან გარემოებას), სა წარ-

მოს ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უნ და იმსჯელოს, თვი თონ შეი მუ შაოს და გა მოი-

ყე ნოს ისე თი სააღ რიც ხვო პოლიტიკა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი 

ინფორმაცია:

  (ა) სა მარ თლია ნად ასა ხავს ეკო ნო მი კურ მოვლენას;

(ბ) გა მო ხა ტავს მის ში ნაარსს და არა მხო ლოდ სა მარ თლებ რივ ფორმას;

(გ) წინდახედულია.

ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცია რომ სა სარ გებ ლო  იყოს, ის სა მარ თლია ნად  უნ-

და  ასა ხავ დეს მოვ ლე ნას, რომ ლის  წარ დგე ნა საც  ემ სა ხუ რე ბა. ოპე რა ციის 

ან მოვ ლე ნის სა მარ თლია ნად წარ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ მაშინ, 
რო დე საც ის აღი რიც ხე ბა მი სი ში ნაარ სი სა და ეკო ნო მი კუ რი რეა ლო ბის 

შესაბამისად. 

ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნის ეკო ნო მი კუ რი ში ნაარ სი სა და არა უბ რა ლოდ მი-

სი ფორ მის  ასახ ვა ნიშნავს, რომ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის სტან დარ ტის 

არ სი და ხა სია თია მნიშ ვნე ლო ვა ნი და არა მკაც რი განმარტება, რო მელ საც 

უპი რა ტე სი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედგენისას. ეს 
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გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა რთულ ოპერაციებს, რომ ლე ბიც შეიძ ლე ბა არ იყოს 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ამ სტანდარტში. მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოებს 

უმე ტეს შემ თხვე ვა ში არ ესა ჭი როე ბათ ამ კონ ცეფ ციის გამოყენება, რად გან 

ოპე რა ციე ბის ეკო ნო მი კუ რი და სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბი ერთ ად გილ ზეა 

კონცენტრირებული, ანუ არ ცერ თი ას პექ ტი არ არის დანაწევრებული.

მე-4 მაგალითი: ეკო ნო მი კუ რი შინაარსი, რო მე ლიც გან სხვავ დე ბა მი სი სა-

მარ თლებ რი ვი ფორ მის გან

01/01/20X1 წელს, რო დე საც A სა წარ მოს  მზარ დი სა სეს ხო გა ნაკ ვე თი იყო 
10%, მან ერ თდროუ ლად ორი ოპე რა ცია გა ნა ხორ ციე ლა სა წარ მო Z-თან: 

·	 1-ლი ოპერაცია: 01/01/20X1 წელს A სა წარ მო ყი დის თა ვი სი მზა პრო-

დუქ ციის მარაგებს, 100 ბოთლ ღვინოს, Z საწარმოზე, 10,000 ლა რი 

ნაღ დი ფუ ლის სანაცვლოდ. 

·	 მე-2 ოპერაცია: 31/12/20X2 წელს A  სა წარ მო იგი ვე 100 ბოთლ ღვი-

ნოს ყი დუ ლობს Z  სა წარ მოს გან 12,100 ნაღ დი ფუ ლის გადახდით.  

მართალია, ამ ოპე რა ციის სა მარ თლებ რი ვი ფორ მა გა ყიდ ვის ოპე რა ციაა 

და შემ დეგ კი ცალ კე შეს ყიდ ვის ოპერაცია, მაგ რამ ეკო ნო მი კუ რი არ სი გახ-

ლავთ ის, რომ Z  სა წარ მომ 10,000 ლა რი სეს ხი მის ცა A სა წარ მოს  10%-

იანი სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით (და ად გი ლი არ ჰქო ნია გაყიდვას). 
ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით მა რა გები არის უზ რუნ ველ ყო ფა სესხისთვის, 
რო მე ლიც მის „გამყიდველს“ დაუბ რუნ დე ბა სეს ხის დაფარვისას. 

რთუ ლია იმის წარმოდგენა, თუ რო გორ შეიძ ლე ბა მი კერ ძოე ბუ ლი ფი ნან-

სუ რი ინ ფორ მა ცია სა სარ გებ ლო იყოს ეკო ნო მი კუ რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის 

მიღებისას. ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნის მიუ კერ ძოე ბე ლი წარ დგე ნა გულისხმობს, 
რომ არ გან ხორ ციე ლე ბუ ლა ინ ფორ მა ციის რაი მე სა ხით მა ნი პუ ლი რე ბა მი სი 

მომ ხმა რებ ლე ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე გავ ლე ნის მოსახდენად.

წინ და ხე დუ ლო ბის კონ ცეფ ცია გან საზ ღვრულ იქ ნა მე-2 გან ყო ფი ლე ბა ში - 
დაშ ვე ბე ბი და ძი რი თა დი პრინციპები.

4.5 წი ნა პუნ ქტში აღ წე რი ლი მსჯე ლო ბი სას ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უნ და გაით-

ვა ლის წი ნოს აქტივების, ვალდებულებების, შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე-

ბის შე სა ბა მი სი განმარტებები, აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბი და შე ფა სე ბის 

საფუძვლები, ასე ვე ძი რი თა დი პრინციპები, რომ ლე ბიც გან ხი ლუ ლია მე-2 
გან ყო ფი ლე ბა ში - „საფუძვლები, დაშ ვე ბე ბი და ძი რი თა დი პრინციპები“.

მე-5 მაგალითი: უპი რო ბო გრან ტი ფი ლან ტრო პის გან 

01/01/20X1 წელს A საწარმომ: 

·	 სა ჯი შე ხა რი უფა სოდ მიი ღო ფი ლან ტრო პის გან (ამერიკელი მილიარ-

დერი); და

·	 მი სი შე ფა სე ბით ხა რი რომ გაეყიდა, 41,000 ლარს გადაუხდიდნენ, ხო-

ლო გა ყიდ ვის ხარ ჯი 1,000 ლა რი იქნებოდა.  
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გრანტს არ გააჩ ნია რაი მე პირობა.

A სცე ნა რი: გრანტს არ გააჩ ნია რაი მე პი რო ბა (გადაფასების მოდელი)

თუ A სა წარ მო თა ვი სი მსხვილ ფე ხა პი რუტ ყვის შე სა ფა სებ ლად გა და ფა სე ბის 

მო დელს გა მოი ყე ნებს პუნ ქტის 8.9 შესაბამისად, მან ხა რი 01/01/20X1  წელს 

(ანუ საწ ყი სი აღიარებისას) 40,000 ლა რად უნ და შე აფა სოს  ანუ 41,000 ლარი, 
გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შეფასება, შემ ცი რე ბუ ლი 1,000 ლა რი გა ყიდ ვის 

ხარჯით). ხა რის აღია რე ბი სას წარ მოქ მნი ლი „კრედიტი“ აკ მა ყო ფი ლებს შე მო-

სავ ლის განმარტებას, ამი ტომ სა წარ მოს 20X1 წლის შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა 

და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის „სხვა შემოსავალში“ აღიარდება. 

B სცე ნა რი: გრანტს არ გააჩ ნია რაი მე პი რო ბა (თვითღირებულების მოდელი)

თუ A  სა წარ მო თა ვი სი მსხვილ ფე ხა პი რუტ ყვის შე სა ფა სებ ლად თვით ღი-

რე ბუ ლე ბის მო დელს გამოიყენებს, პუნ ქტის 8.8 შე სა ბა მი სად მან საწ ყი სი 

აღია რე ბი სას ხა რი თავ და პირ ვე ლი ღი რე ბუ ლე ბით უნ და შეაფასოს. თუმცა, 
რად გან ხა რი მი ღე ბუ ლია შე წი რუ ლო ბის სახით, მას თავ და პირ ვე ლი ღი რე-

ბუ ლე ბა არ გააჩნია. უფ რო მეტიც, ამ სტან დარ ტში მი თი თე ბუ ლი არ არის, 
რო გორ უნ და აღი რიც ხოს ფი ლან ტრო პის გან მი ღე ბუ ლი გრან ტი (როგორც 
სა ხე ლი გვიჩვენებს, ეს გრან ტი არ შე დის მე-14 გან ყო ფი ლე ბის - სა ხელ მწი-

ფო გრან ტე ბი - მოქ მე დე ბის სფეროში). ამიტომ, A სა წარ მოს  ხელ მძღვა-

ნე ლო ბამ გან სჯა უნ და გა მოი ყე ნოს ფი ლან ტრო პის გან მი ღე ბუ ლი გრან ტის-

თვის სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და გამოყენებისთვის. 

ამ გრან ტის ეკო ნო მი კუ რი არ სი არის უპი რო ბო საჩუქარი, რო მე ლიც 40,000 
ლა რი ღირს. 01/01/20X1 წლი დან ხა რი A სა წარ მოს  აქტივია, რად გან სა-

წარ მომ მოი პო ვა კონ ტრო ლი ამ ხარ ზე და მის გან მოე ლის სა მო მავ ლო 

ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბას (იხ. პუნ ქტი 2.9).  უფ რო მეტიც, გრან ტის 

მი ღე ბის შე დე გად სა წარ მოს მიერ კონ ტრო ლი რე ბუ ლი რე სურ სე ბის ზრდა 

აკ მა ყო ფი ლებს შე მო სავ ლის გან მარ ტე ბას 2.12).  01/01/20X1 წელს ხა რის 

აქ ტი ვად და 41,000 ლა რად შე ფა სე ბუ ლი საგ რან ტო შე მო სავ ლის აღია რე-

ბა სა მარ თლია ნად წა რად გენს გრან ტის მი ღე ბის მოვ ლე ნის ეკო ნო მი კურ 

ში ნაარსს ნეიტ რა ლუ რი თვალსაზრისით. ამიტომ, A სა წარ მომ უნ და გა მოი-

ყე ნოს სააღ რიც ხვო პოლიტიკა, რომ ლის შე სა ბა მი სად ფი ლან ტრო პის გან 

მი ღე ბულ უპი რო ბო გრან ტებს საი მე დოდ სა ბაზ რო ფა სით შეა ფა სებს (ან, 
ალტერნატიულად, გა სა ყი დი ფასით). ეს სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა შე სა ბა მი-

სო ბა ში იქ ნე ბა ამ სტან დარ ტით დად გე ნილ სა ხელ მწი ფო გრან ტე ბის აღ რიც-

ხვას თან (იხ. პუნ ქტე ბი 14.2 და 14.3). 

4.6 სა წარ მომ უნ და შეარ ჩიოს სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა და თა ნა მიმ დევ რუ ლად 

გა მოი ყე ნოს მსგავ სი ოპერაციების, მოვ ლე ნე ბი სა და გარემოებებისთვის. 

მე-6 მაგალითი - თან მიმ დევ რუ ლი სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა

მე-6 გან ყო ფი ლე ბა ში - მა რა გე ბი - მითითებულია, რომ მა რა გე ბი უნ და შე-

ფას დეს FIFO მე თო დით ან სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლის 

გა მო ყე ნე ბით (იხ. პუნ ქტი 6.9). A სა წარ მოს  სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კაა FIFO 
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მე თო დის გამოყენება. ამიტომ A სა წარ მომ უნ და გა ნაგ რძოს FIFO მე თო-

დის გა მო ყე ნე ბა მანამ, სა ნამ  4.7(ბ) პუნ ქტშიაღ წე რი ლი გა რე მოე ბე ბი არ 
შეიცვლება.

ცვლი ლე ბე ბი სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა ში

4.7 სა წარ მომ მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში უნ და შეც ვა ლოს სააღ რიც ხვო 

პოლიტიკა, თუ ცვლილება: 

(ა) მოით ხო ვე ბა ამ სტან დარ ტის ცვლილებებით; ან

(ბ) გა მოიწ ვევს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში უფ რო საი მე დო და შე სა ფე რი სი 

ინ ფორ მა ციის ასახ ვას, ამა თუ იმ ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნის გავ ლე ნის შე სა-

ხებ სა წარ მოს ფი ნან სურ მდგო მა რეო ბა სა და მი სი საქ მია ნო ბის ფი ნან სურ 

შედეგებზე.

რად გან სტან დარ ტი ძა ლიან ნაკ ლებ ალ ტერ ნა ტიულ სააღ რიც ხვო პო ლი-

ტი კას შეიცავს, სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი ცვლი ლე ბა 

იშ ვია თად მოხდება. მსგავსად, რად გან ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ-

დგე ნის ფორ მა ტი დად გე ნი ლია (იხ. მე-3 განყოფილება), ძა ლიან ნაკ ლე-

ბად სავარაუდოა, რომ მოხ დეს წარ დგე ნის ფორ მა ტის ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი 

ცვლილება.

ქვე მოთ მო ცე მულ მე-7 მა გა ლით ში ნაჩ ვე ნე ბია სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის ნე-

ბა ყო ფი ლო ბი თი ცვლი ლე ბის ნიმუში.

4.8 სა წარ მომ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის მოთ ხოვ ნე ბის ცვლი ლე ბით გა მოწ-

ვეუ ლი სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბა უნ და ასა ხოს ამ ცვლი ლე ბის 

გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბე ბის შესაბამისად, ასე თის არ სე ბო ბის შემთხვევაში, 
ხო ლო სხვა მი ზე ზით გა მოწ ვეუ ლი ცვლი ლე ბა სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა-

ში  რეტროსპექტულად უნ და აი სა ხოს.

რეტ როს პექ ტუ ლი გა მო ყე ნე ბა გუ ლის ხმობს ახა ლი სააღ რიც ხვო პო ლი-

ტი კის ოპერაციებთან, გა რე მოე ბებ თან და მოვ ლე ნებ თან მი მარ თე ბით 

ისე გამოყენებას, თით ქოს ყო ველ თვის ეს იყო სა წარ მოს სააღ რიც ხვო 

პოლიტიკა.

4.9 გა მარ ტი ვე ბის მიზნით, მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის თვის სააღ რიც-

ხვო პო ლი ტი კის რეტ როს პექ ტუ ლად გა მო ყე ნე ბა ნიშ ნავს მხო ლოდ მიმ დი-

ნა რე პე რიო დის  აქტივების, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და სა კუ თა რი კა პი ტა ლის 

საწ ყი სი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბე ბის გადაანგარიშებას. შესაბამისად, სა-

წარ მოს არ მოეთ ხო ვე ბა შე სა და რი სი ინ ფორ მა ციის გადაანგარიშება. გა სუ-

ლი პე რიო დის მო ნა ცე მე ბის ამ გვა რი კო რექ ტი რე ბა ჯა მუ რად უნ და აი სა ხოს 

შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის შე სა-

ბა მის მუხლში. 
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მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მომ წი ნა პე რიო დის შეც დო მა ისე ვე უნ და აღ-

რიც ხოს (იხ. პუნ ქტი 4.13), რო გორც სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბას 

აღრიცხავს.

შე სა და რი სი ინ ფორ მა ციის გა დაან გა რი შე ბის არაპ რაქ ტი კუ ლო ბის დაშ ვე-

ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მარ ტი ვე ბაა მეოთ ხე კა ტე გო რიის საწარმოებისათვის. 
ახა ლი სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის გა მო ყე ნე ბის ყვე ლა გავ ლე ნა წი ნა პე რიო-

დებ ზე და წი ნა პე რიო დის შეც დო მის გას წო რე ბა აღი რიც ხე ბა მხო ლოდ მიმ-

დი ნა რე პერიოდში, შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის 

ან გა რიშ გე ბა ში, გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის შეს წო რე ბის სახით. წი ნა პე რიო-

დის შეც დო მის გას წო რე ბის შე დე გად გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის საწ ყი სი ნაშ-

თის შეს წო რე ბა სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბის გან გან ცალ კე ვე ბით 

იქ ნე ბა წარდგენილი.

მე-7 მაგალითი: სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი ცვლი ლე ბა

20X2 წელს A სა წარ მომ შეც ვა ლა მა რა გების სააღ რიც ხვო პოლიტიკა, იყე-

ნებ და FIFO მე თოდს და გა და ვი და სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის ფორ-

მუ ლის გამოყენებაზე. 

31/12/20X1 წელს A  სა წარ მო ფლობ და 200 ერ თეულ მზა პრო დუქ ციის 

მარაგებს: 

·	 FIFO მე თო დით შე ფა სე ბით თი თოეუ ლი მათ გა ნის ღი რე ბუ ლე-

ბა იყო 1,000 ლა რი (ანუ, სულ 20,000 ლარი), რო გორც ეს ასა ხუ ლია 

მის  31/12/20X1 წლის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ანგარიშგებაში; და 

·	 სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბით შე ფა სე ბის შედეგით მთლია ნი 

ღი  რე ბუ ლე ბა იყო 18,000 ლარი. 

A სა წარ მომ მხო ლოდ 20X2 წლის ციფ რე ბი უნ და შეასწოროს. სა ჭი რო 

არ არის 20X1 წლის შე სა და რი სი ინ ფორ მა ციის გადაანგარიშება, რად გან 

მიჩნეულია, რომ არაპ რაქ ტი კუ ლი იქ ნე ბა მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოს-

თვის ახა ლი სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის რეტ როს პექ ტუ ლად გა მო ყე ნე ბის 

შუა ლე დუ რი გავ ლე ნის განსაზღვრა. ამიტომ A სა წარ მომ თა ვის 20X2 წლის 

შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში უნ-

და წარადგინოს: 

·	 საწ ყი სი მა რა გე ბი (ანუ 20X2 წლის 1 იანვრის) 18,000 ლა რის ოდენობით, 
გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბის კომპონენტში; და 

·	 2,000 ლა რი მუხ ლში „სააღრიცხვო პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბის წი ნა პე-

რიო დის გავლენა“ - გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის კომპონენტში.

ცვლი ლე ბე ბი სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბებ ში

4.10  სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის ცვლი ლე ბა არის აქ ტი ვის ან ვალ დე ბუ ლე ბის სა-

ბა ლან სო ღირებულების, ან აქ ტი ვის სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვადის, 
ან ცვეთის/ამორტიზაციის მე თო დის ცვლილება, რო მე ლიც გა მომ დი ნა-
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რეობს აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის არ სე ბუ ლი მდგომარეობის, ან 
აქ ტი ვებ თან და ვალ დე ბუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო მა ვა ლი ეკო ნო-

მი კუ რი სარ გებ ლი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეფასებიდან.

სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბე ბი არის გან სჯა ან დაშვებები, რაც გა მოი ყე ნე ბა სააღ-

რიც ხვო პო ლი ტი კის განხორციელებისას, რო დე საც გა ნუ საზ ღვრე ლო ბის 

შე ფა სე ბი სას შეუძ ლე ბე ლია ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მუხ ლის ზუს ტად 

შეფასება. ეს არ აკ ნი ნებს მის საიმედოობას.

ცვლი ლე ბე ბი სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბებ ში გა მოწ ვეუ ლია ახა ლი ინ ფორ მა ციის 

ან ახა ლი მოვ ლე ნე ბის გამო, ამი ტომ არ უნ და ავუ რიოთ შეც დო მე ბის შეს წო-

რე ბა ში (იხ. პუნ ქტი 4.13).

სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბე ბი მოი ცავს შემდეგს:

·	 ცვე თის შეფასებები, მაგალითად, ცვე თის მეთოდი, სა სარ გებ ლო მომ სა-

ხუ რე ბის ვა და და ნარ ჩე ნი ღირებულება, რაც ასა ხავს მუხ ლის მომ სა ხუ-

რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბას (იხ. პუნ ქტე ბი 7.12 და 8.13);

·	 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დო შეფასება, მე-5 გან ყო ფი ლე-

ბის - ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი - შე სა ბა მი სად ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის გაუ-

ფა სუ რე ბის ზა რა ლის შე ფა სე ბი სას (იხ. პუნ ქტი  5.13);

·	 გა სა ყი დი ფასი, შემ ცი რე ბუ ლი მა რა გე ბის დას რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის 

დანახარჯებით, მე-6 გან ყო ფი ლე ბის - მა რა გე ბი - შე სა ბა მი სად, მა რა გე ბის 

გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის შე ფა სე ბი სას (იხ. პუნ ქტი 6.3);

·	 საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით მუხ ლის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დო 

შეფასება, მე-9 გან ყო ფი ლე ბის - არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე ბა 

- შე სა ბა მი სად არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის შე ფა-

სე ბი სას (იხ. პუნ ქტი 9.4);

·	 იმ თან ხის საი მე დო შეფასება, რო მელ საც სა წარ მო რა ციო ნა ლუ-

რად გა დაიხ დის საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის და სას რულს მო ვა ლეო ბის 

შესასრულებლად, მე-11 გან ყო ფი ლე ბის - ანარიცხები, პი რო ბი თი აქ ტი ვე-

ბი და პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი - შე სა ბა მი სად ანა რიც ხის შე ფა სე ბი სას 

და მე-15 გან ყო ფი ლე ბის - და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოე ბი - შე სა ბა-

მი სად და საქ მე ბულ თა გა სამ რჯე ლოე ბის შე ფა სე ბი სას (იხ. პუნ ქტი  15.5); 

·	 იმის საი მე დო შეფასება, ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლი მო ვა ლეო ბე ბის შეს რუ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო აუ ცი ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯე-

ბი რამ დე ნად აღე მა ტე ბა იმ ეკო ნო მი კურ სარგებელს, რომ ლის მი ღე ბა საც 

სა წარ მო ამ ხელ შეკ რუ ლე ბი დან მოე ლის. (იხ. პუნ ქტი 11.13).

4.11 სა წარ მომ სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა  უნ და ასა ხოს 

შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში:  

(ა) მხო ლოდ იმ საან გა რიშ გე ბო პერიოდში, რო დე საც გან ხორ ციელ და 

ცვლილება, თუ ეს ცვლი ლე ბა გავ ლე ნას ახ დენს მხო ლოდ მო ცე მულ 

საან გა რიშ გე ბო პერიოდზე; ან 
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(ბ) იმ საან გა რიშ გე ბო პერიოდში, რო დე საც გან ხორ ციელ და ცვლი ლე ბა და 
მომ დევ ნო საან გა რიშ გე ბო პერიოდებშიც, თუ ეს ცვლი ლე ბა მო მა ვალ 

პე რიო დებ ზეც ახ დენს გავლენას.

სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის ცვლი ლე ბე ბი შეიძ ლე ბა წარმოიშვას, რო დე საც 

იც ვლე ბა გა რე მოე ბე ბი შე ფა სე ბის ად რინ დე ლი გა მოთ ვლის შემდეგ, მა გა-

ლითად, გა მოვ ლინ და და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია ან ად გი ლი ჰქონ და შემ-

დგომ მოვლენებს. 

სა მო მავ ლო აღია რე ბა ნიშნავს, რომ სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის ცვლი ლე ბის 

გავ ლე ნა აღიარ დე ბა მიმ დი ნა რე და/ან სა მო მავ ლო პერიოდებში, რომ ლებ-

ზეც გავ ლე ნას ახ დენს ეს ცვლილება.

იმ სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის ცვლი ლე ბის მაგალითი, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ-

დენს მხო ლოდ მიმ დი ნა რე პერიოდზე, გახ ლავთ გაუ ფა სუ რე ბის ანარიცხი. 
ანა რიც ხის თან ხის ნე ბის მიე რი ცვლი ლე ბა მა შინ ვე აღიარ დე ბა იმ პერიოდში, 
რო დე საც მოხ და ცვლილება.

იმ სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის ცვლი ლე ბის მაგალითი, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ-

დენს რო გორც მიმდინარე, ისე სა მო მავ ლო პერიოდებზე, ცვე თა დი მუხ ლის 

სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის გადასინჯვაა.

4.12 ამასთან, თუ სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის ცვლი ლე ბა იწ ვევს აქტივის, ვალ დე ბუ-

ლე ბის ან სა კუ თა რი კა პი ტა ლის რო მე ლი მე მუხ ლის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე-

ბის ცვლილებას, სა წარ მომ ეს ცვლი ლე ბა უნ და ასა ხოს შე სა ბა მის მუხ ლებ ში 

იმა ვე საან გა რიშ გე ბო პერიოდში, რო დე საც ცვლილება გან ხორ ციელ და.

მე-8 მაგალითი - სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბე ბის ცვლი ლე ბე ბის აღ რიც ხვა 

01/01/20X5 წელს A საწარმომ: 

·	 200,000 ლა რად იყი და და დაა მონ ტა ჟა ძი რი თა დი საშუალება; და

·	 განსაზღვრა, რომ აქ ტივს ცვე თა წრფი ვი მე თო დით უნ და დაა რიც ხოს 

ხუ თი წლის (სასარგებლო მომ სა ხუ რე ბის ვადა) განმავლობაში, ნუ-

ლო ვან ნარ ჩენ ღირებულებამდე.

შესაბამისად, 31/12/20X6 წელს აქტივის: 

·	 დაგ რო ვი ლი ცვე თა არის 80,000 ლა რი (ანუ 200,000 ლარი/5 წელ ზე x 
2 წელზე); და

·	 სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა არის 120,000 ლა რი (ანუ ღირებულებას, 
200,000 ლარი–80,000 ლა რი დაგ რო ვი ლი ცვეთა). 

01/01/20X7 წელს ახა ლი ტექნოლოგიის, რო მე ლიც მანქანა-დანადგარების 
სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დას ახანგრძლივებს, შექ მნის შემ დეგ A სა-

წარ მომ გა და სინ ჯა მი სი სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა და და რვა წლამ დე 

გა ზარ და (ანუ შე ფას და 01/01/20X5 წლიდან). სხვა სიტყვებით, 20X7 წლის 1 
იან ვარს აქ ტი ვის დარ ჩე ნი ლი მომ სა ხუ რე ბის ვა და არის 6 წელი.  
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ამიტომ, 20X7 წელს აღიარ დე ბა ცვე თა 20,000 ლა რი (120,000 ლარი/6 
წელზე), ხო ლო აქ ტი ვი შე ფას დე ბა 100,000 ლა რად (ანუ 120,000 ლა რი სა ბა-

ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 01/01/20X7 წელს – 20,000 ლა რის ოდე ნო ბით ცვე თა 

20X7 წელს).

წი ნა საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შეც დო მე ბის გას წო რე ბა

4.13 წი ნა საან გა რიშ გე ბო პერიოდ(ებ)ის შეც დო მე ბი არის  სა წარ მოს წი ნა საან-

გა რიშ გე ბო პერიოდ(ებ)ის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში დაშ ვე ბუ ლი უზუს ტო ბა 

ან ინ ფორ მა ციის გამოტოვება, რაც გა მოიწ ვია იმ ფაქტმა, რომ სა წარ მომ 

არ გამოიყენა, ან არას წო რად გა მოი ყე ნა სან დო ინფორმაცია, რომელიც: 

 (ა) ხელ მი საწ ვდო მი იყო იმ მომენტისათვის, რო დე საც შე სა ბა მი სი პე რიო-

დე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა სამ სა ხურ ში წარადგინა; და 

 (ბ) გო ნივ რუ ლად მო სა ლოდ ნე ლი იყო, რომ მო ძიე ბუ ლი და გათ ვა ლის-

წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნი სა და წარ დგე ნის 

დროს.

4.14 ამ გვარ შეც დო მებს გა ნე კუთ ვნე ბა მა თე მა ტი კუ რი შეცდომების, სააღ რიც-

ხვო პო ლი ტი კის გა მო ყე ნე ბა ში დაშ ვე ბუ ლი შეცდომების, ფაქ ტე ბის უყუ-

რად ღე ბოდ დატოვების, ან არას წო რი ინ ტერ პრე ტა ციი სა და თაღ ლი თო ბის 

შედეგები.

გავ რცე ლე ბუ ლი შეც დო მე ბის მაგალითებია:

·	 გამოტოვება - სა ქონ ლის კრე დი ტით შეს ყიდ ვი სას შემ თხვე ვით არ დაკ-

რე დიტ დე ბა სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის (კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლია ნე-

ბა) ანგარიშები; 

·	 გამოტოვება - სა ქონ ლის კრე დი ტით შეს ყიდ ვი სას მი ზან მი მარ თუ ლად 

არ დაკ რე დიტ დე ბა სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის  ანგარიშები;

·	 უზუსტობა - გაუ ფა სუ რე ბუ ლი აქ ტი ვი არ „ჩამოიწერება“ გაუ ფა სუ რე ბის 

ასახვისთვის, სტან დარ ტის მოთ ხოვ ნის მიუხედავად;

·	 მა თე მა ტი კუ რი შეცდომა - ფი ზი კუ რი მა რა გების ორ ჯერ დათ ვლა წლის 

ბო ლოს ინ ვენ ტა რი ზა ციის ჩატარებისას, რის შე დე გად მარაგები ზედ-

მე ტად შე ფას დე ბა;

·	 კლა სი ფი კა ციის შეცდომა - ძი რი თა დი სა შუა ლე ბის სა ბა ლან სო ღი რე-

ბუ ლე ბის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში შეც დო მით ასახ-

ვა „სასოფლო-სამეურნეო საქ მია ნო ბის ბიო ლო გიურ აქტივებში“, ნაც-

ვლად „გრძელვადიანი აქტივებისა“;

·	 თაღლითობა - ხელ მძღვა ნე ლო ბა მი ზან მი მარ თუ ლად აყალ ბებს ფი-

ნან სურ შე დე გებს წარ მო სახ ვი თი შე მო სავ ლის აღრიცხვით, საქ მია ნო-

ბის შე დე გებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი ბო ნუ სე ბის მისაღებად.
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4.15 შე საძ ლებ ლო ბის ფარგლებში, სა წარ მომ რეტ როს პექ ტუ ლად უნ და შეას-

წო როს წი ნა საან გა რიშ გე ბო პერიოდ(ებ)ის არ სე ბი თი შეც დო მა მი სი გა-

მოვ ლე ნის შემ დეგ სამ სა ხუ რის თვის წარ დგე ნილ პირ ვე ლი ვე ფი ნან სურ 

ანგარიშგებაში, 4.9 პუნ ქტის შესაბამისად.

იხი ლეთ პუნ ქტი 4.9 დაშვებისთვის, რომ არაპ რაქ ტი კუ ლია მეოთ ხე კა ტე-

გო რიის სა წარ მოს მიერ წი ნა პე რიო დის შეცდო მის შუა ლე დუ რი გავ ლე-

ნის განსაზღვრა. შესაბამისად, სა ჭი რო არ არის შე სა და რი სი ინ ფორ მა ციის 

გადაანგარიშება.

თუმცა, მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მომ უნ და გა დაიან გა რი შოს მიმ დი ნა რე 

პე რიო დის აქტივების, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და კა პი ტა ლის საწ ყი სი ნაშთები. 
წი ნა პე რიო დის მსგავ სი შეს წო რე ბა ცალ კე მუხ ლად უნ და იქ ნეს წარ დგე ნი-

ლი შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში, 
რო გორც ეს პუნ ქტში 3.13 არის მი თი თე ბუ ლი და ნაჩ ვე ნე ბია ქვე მოთ მო ცე-

მულ მე-9 მაგალითში.

მე-9 მაგალითი - წი ნა პე რიო დის შეც დო მის გას წო რე ბა 

20X7 წელს A სა წარ მომ აღმოაჩინა, რომ 54,300 ლა რად შე ფა სე ბუ ლი მა რა-

გები შეც დო მით 4,200 ლა რით ზედ მე ტა დაა შეფასებული. 

31/12/20X6 წელს გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ნაშ თი იყო 21,950 ლარი. 

20X7 წლის საქ მია ნო ბის ფი ნან სუ რი შე დე გე ბი მოი ცავ და შემდეგს:

·	 სა ქონ ლის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი 47,400 ლარი;

·	 გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბა (საწყის მა რაგ ში 4,200 ლა რია-

ნი წი ნა პე რიო დის შეც დო მის გავ ლე ნის შესწორებამდე) 38,950 ლარი;

·	 3,000 ლა რი და ნა ხარ ჯე ბი პერსონალზე;

·	 200 ცვეთის/ამორტიზაციის ხარჯი;

·	 1,000 ლა რი მო გე ბის გა და სა ხა დის ხარჯი.

31/12/20X7 წელს A სა წარ მომ 5,000 ლა რი გაუ ნა წი ლა თა ვის მე სა კუთ რეებს 

(ანუ დი ვი დენ დე ბი გას ცა). 

A სა წარ მომ წი ნა პე რიო დის შეც დო მა უნ და გაას წო როს  მხო ლოდ 20X7 
წლის ციფ რე ბის გა დაან გა რი შე ბით და შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა-

წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში ცალ კე  წა რად გი ნოს მუხ ლი - „წინა პე-

რიო დის შეც დო მის გას წო რე ბის გავლენა“  შემ დეგ ნაი რად:

შემოსავლების, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა 

31/12/20X7 წელს დას რუ ლე ბუ ლი წლის თვის

წმინ და ამონაგები: სა ქონ ლის გა ყიდ ვა 47,400

გა  ყი  დუ  ლი  სა  ქონ  ლის  თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა (34,750)

საწ ყი სი მარაგები(1) (50,100)

ნედ  ლეუ  ლი  სა  და  მა  სა  ლე  ბის  შეს  ყიდ  ვა (10,000)

სა  ბო  ლოო  მა  რა  გე  ბი 25,350
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მთლია  ნი  მო  გე  ბა 12,650

პერ  სო  ნა  ლის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი (3,000)

ცვეთა/ამორტიზაცია (200)

და  ბეგ  ვრამ  დე  მო  გე  ბა 9,450

სა  შე  მო  სავ  ლო  გა  და  სა  ხა  დი (1,000)

წლის  მო  გე  ბა  ან  ზა  რა  ლი 8,450

საწ ყი სი გაუ ნა წი ლე ბე ლი მოგება: გა დაან გა რი შე ბუ ლი 17,750

- საწ ყი სი გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბა გა დაან გა რი შე ბამ დე 
(გასული წლის სა ბო ლოო ნაშთი)

21,950

- წი ნა პე რიო დის შეც დო მის გას წო რე ბის გავ ლე ნა (20X6 წლის 
გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბა 4,200 ლა რით ნაკ-
ლე ბად იყო შეფასებული. შე დე გად 20X6 წლის მთლია ნი მო-
გე ბა არას წო რი იყო ამ თან ხის ოდენობით, რაც 20X7 წელს 
უნ და გასწორდეს.)

(4,200)

მე სა კუთ რეებ ზე გა ნა წი ლე ბა (ანუ დივიდენდების) (5,000)

სა  ბო  ლოო  გაუ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბა 12,750

(1) სა ჭი როა ად რე 54,300 ლა რად შე ფა სე ბუ ლი მარაგების, რო მე ლიც წი ნა პე-

რიო დის შეც დო მას შეიცავდა, მი სი 4,200 ლარით გას წო რე ბა, 50,100 ლა-

რამ დე შესწორებით.
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me-5 ganyofileba

ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი

მოქ მე დე ბის სფე რო

5.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა ყვე ლა ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის სააღ-

რიც ხვო მიდ გო მას, რომ ლის მო ნა წი ლე მხა რეც არის სა წარ მო, გარდა:

(ა)	 ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი სა, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლებს სა წარ მოს 

სა კუ თა რი კა პი ტა ლის გან მარ ტე ბას (იხ. მე-12 გან ყო ფი ლე ბა - „სა კუ-

თარ კა პი ტალ თან და კავ ში რე ბუ ლი ოპე რა ციე ბი მე სა კუთ რეებ თან“);

(ბ)	 იჯა რი სა, რო მელ ზეც ვრცელ დე ბა მე-10 გან ყო ფი ლე ბა („ი ჯა რა“). თუმ-

ცა, 5.15–5.16 პუნ ქტე ბის აღია რე ბის შეწ ყვე ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

მოთ ხოვ ნე ბი ასე ვე ეხე ბა მეი ჯა რის მიერ აღია რე ბუ ლი საი ჯა რო მოთ-

ხოვ ნე ბი სა და მოი ჯა რის მიერ აღია რე ბუ ლი საი ჯა რო ვალ დე ბუ ლე ბე-

ბის აღია რე ბის შეწ ყვე ტა საც, ხო ლო 5.11–5.12 პუნ ქტე ბის მოთ ხოვ ნე ბი 

გაუ ფა სუ რე ბის შე სა ხებ  - მეი ჯა რის მიერ აღია რე ბულ საი ჯა რო მოთ-

ხოვ ნებ საც; 

(გ)	 ფი ნან სუ რი გა რან ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა, რომ ლებ ზეც ვრცელ დე-

ბა მე-11 გან ყო ფი ლე ბა - „ა ნა რიც ხე ბი, პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და 

პი რო ბი თი აქტივები“.

5 .2 ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი არის ნე ბის მიე რი ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო მე ლიც 

წარ მო შობს რო გორც ერ თი სა წარ მოს ფი ნან სურ აქ ტივს, ასე ვე მეო რე სა-

წარ მოს ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბას ან წი ლობ რივ ინსტრუმენტს.

ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი წარ მოი შო ბა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო უფ ლე ბე ბი სა 

და მო ვა ლეო ბე ბის გან. ხელ შეკ რუ ლე ბა არის ნე ბის მიე რი შე თან ხმე ბა ორ ან 

მეტ მხა რეს შო რის, რო მელ საც:

·	 ეკო ნო მი კუ რი ში ნაარ სი აქვს; და

·	 მხა რეებს თა ვი დან აცი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ გააჩ ნიათ, ან ამის 

მცი რე შან სი აქვს (რად გან ეს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო უფ ლე ბე ბი და მო ვა-

ლეო ბე ბი კა ნონ მდებ ლო ბით აღსრულებადია).

ხელ შეკ რუ ლე ბებს (და, მა შა სა და მე, ფი ნან სურ ინ სტრუ მენ ტებს) მრა ვალ ნაი-

რი ფორ მა აქვთ, რო მე ლიც შეიძ ლე ბა იყოს წე რი ლო ბი თი, ზე პი რი, ან ნა გუ-

ლის ხმე ვი სა წარ მოს ტრა დი ციუ ლი ბიზ ნეს -პრაქ ტი კით.

ზე პი რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გავ რცე ლე ბუ ლი მა გა ლი თე ბია რეს ტო რან ში 

საკ ვე ბის შეკ ვე თა და ტაქ სის მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბა.
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თუმ ცა, ყვე ლა ხელ შეკ რუ ლე ბა არ წარ მოად გენს ფი ნან სურ ინ სტრუ მენტს. 

რო გორც ზე მოთ მო ცე მუ ლი 5.2 პუნ ქტით მოით ხო ვე ბა, ფი ნან სუ რი ინ სტრუ-

მენ ტის ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში, უფ ლე ბებ მა და მო ვა ლეო ბებ მა უნ და 

წარ მოშ ვას: 

·	 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის წარ მო შო ბა ერ თი მხა რის თვის; და 

·	 ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის ან წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტის წარ მო შო-

ბა მეო რე მხა რის თვის. 

მა შა სა და მე, ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ფარ გლებ ში სა წარ მო სა ქონ ლის 

მომ წო დე ბელს ავანსს უხ დის, არ წარ მოად გენს ფი ნან სურ ინ სტრუ მენტს, 

რად გან სა წარ მოს უფ ლე ბა აქვს მიი ღოს არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი (მაგ. მა რა-

გი).

სა წარ მოს სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი არ წარ მოად გე ნენ ფი ნან სურ 

ინ სტრუ მენ ტებს. მსგავ სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი არ წარ მოიქ მნე ბა სა წარ მო სა 

და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს შო რის და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის შე დე გად, 

ისი ნი კა ნონ მდებ ლო ბის შე დე გად წარ მოიქ მნე ბა. ანა ლო გიუ რად, არც სა გა-

და სა ხა დო ჯა რი მა და საუ რა ვი არ არის ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი.

5 .3 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი არის ნე ბის მიე რი აქ ტი ვი, რო მე ლიც წარ მოად გენს: 

(ა) ფუ ლად სახ სრებს; (ბ) სხვა სა წარ მოს წი ლობ რივ ინ სტრუ მენტს; ან (გ) 

სხვა სა წარ მოს გან ფუ ლა დი სახ სრე ბის ან სხვა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი ღე-

ბის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო უფლებას.

ფულადისახსრები

ფულადისახსრებიერთმნიშვნელოვნადშედისფინანსურიაქტივისგანმარ

ტებაში.ფულადისახსრებიმოიცავსუცხოურვალუტასაც.

სხვასაწარმოსწილობრივიინსტრუმენტი

წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტი არის ნე ბის მიე რი ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო მე ლიც უზ-

რუნ ველ ყოფს სა წარ მოს აქ ტი ვებ ში ნარ ჩე ნი წი ლის მტკი ცე ბუ ლე ბას, ყვე ლა 

ვალ დე ბუ ლე ბის გა მოქ ვით ვის შემ დეგ (ა ნუ წი ლი წმინ და აქ ტი ვებ ში, სა კუთ-

რე ბის წი ლი). სა წარ მოს მიერ სხვა სა წარ მოს მე სა კუთ რეო ბა (მიუ ხე და ვად 

სა კუთ რე ბის წი ლის ოდე ნო ბი სა) ფი ნან სურ აქ ტივს წარ მოად გენს.

1-ლი მაგალითი - სხვა სა წარ მოს წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტი

A სა წარ მო  და B სა წარ მო  შეზ ღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ზო გა დოე ბე-

ბია (შპს), რომ ლე ბიც  მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბია. 

A სა წარ მოს 15,000 ლა რი შეაქვს B სა წარ მოს კა პი ტალ ში, B სა წარ მოს სა-

კუთ რე ბის 60%-ია ნი წი ლის სანაცვლოდ. 

A სა წარ მოს ინ ვეს ტი ცია B სა წარ მო ში წარ მოად გენს ფი ნან სურ აქ ტივს, რო-

მე ლიც A სა წარ მომ უნ და წა რად გი ნოს თა ვი სი ფინ ანსუ რი მდგო მა რეო ბის 
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ან გა რიშ გე ბის მუხ ლში - ინ ვეს ტი ციე ბი სხვა სა წარ მოე ბის წი ლობ რივ ინ-

სტრუ მენ ტებ ში.

ფუ ლა დი სახ სრე ბის ან სხვა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი ღე ბის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 

უფ ლე ბა 

ფუ ლა დი სახ სრე ბის მი ღე ბის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო უფ ლე ბე ბის ტი პუ რი მაგა-

ლითებია:

·	 სა ბან კო დე პო ზი ტე ბი;

·	 სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი; და

·	 სეს ხის მოთ ხოვ ნე ბი.

მე-2 მა გა ლი თი - სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი

18/12/20X1 წელს A სა წარ მო  20 ხის სკამს ყი დის B სა წარ მო ზე, თი თოეულს 

100 ლა რად. გა რი გე ბის ფა სი,  2,000 ლა რი, გა და სახ დე ლია 30 დღე ში (მიჩ-

ნეუ ლია, რომ ეს ჩვეუ ლებ რი ვი კრე დი ტის ვა დაა). 

31/12/20X1 წელს (საან გა რიშ გე ბო თა რი ღი) A სა წარ მოს აქვს სა ხელ შეკ რუ-

ლე ბო უფ ლე ბა, B სა წარ მოს გან მიი ღოს 2,000 ლა რი. ეს უფ ლე ბა არის ფი-

ნან სუ რი აქ ტი ვი, რო მე ლიც მი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის 

მუხ ლში - სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი - უნ და იქ ნეს წარ დგე ნი ლი.

მე-3 მაგალითი - ავან სად გა დახ და

A სა წარ მო  საცხობია. 

31/12/20X1 წელს:

·	 A სა წარ მომ B სა წარ მოს გან შეკ ვე თა მიი ღო 300 პუ რის მი წო დე ბა ზე 

01/01/20X2 წელს, ერ თი პუ რი 0.5 ლარად. 

·	 A სა წარ მო  B საწარმოსგან 150 ლარს (ანუ 0.5 ლა რი x 300 პურზე) იღებს.

01/01/20X2 წელს A სა წარ მო  აც ხობს 300 პურს და B საწარმოს აწ ვდის.

31/12/20X1 წელს A სა წარ მოს არ გააჩ ნია რაი მე უფ ლე ბა ფუ ლა დი სახ სრე-

ბის ან სხვა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი ღე ბა ზე (და არც მი წო დე ბის მო ვა ლეო ბა 

აქვს). შე სა ბა მი სად, A სა წარ მოს არ გააჩ ნია ფი ნან სუ რი ინსტრუმენტი. 

A სა წარ მოს მო ვა ლეო ბაა არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი წო დე ბა, რო მე ლიც უნ-

და აღი რიც ხოს მე-13 გან ყო ფი ლე ბის - ამო ნა გე ბი მომ ხმა რებ ლებ თან გა-

ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან - შე სა ბა მი სად.

რო  გორ ც ზე  მოთ  მო  ცე  მულ  მა  გა  ლით  შია  ნაჩ  ვე  ნე  ბი,  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბა  ფი  ნან -

სურ  ინ  სტრუ  მენ ტს რომ  წარ  მოად  გენ  დეს , ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  ფაქ  ტობ  რი -
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ვი  გა  და  რიც  ხვა  უფ  რო  გვიან  უნ  და  მოხ  დეს , მი  ღე  ბის  უფ  ლე  ბი  სა  და  ფუ  ლა -

დი  სახ  სრე  ბის  გა  დახ  დის  მო  ვა  ლეო  ბის  წარ  მოქ  მნას  თან  შე  და  რე  ბით . ერ  თი 

 მხა  რის  მიერ  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  მი  ღე  ბის  უფ  ლე  ბა  ა რის  მეო  რე  მხა  რის  

სა  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბო  მო  ვა  ლეო  ბა  - გა  დაი  ხა  დოს  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი.  პრაქ  ტი -

კა  ში  ფი  ნან  სუ  რი  ინ  სტრუ  მენ  ტე  ბის  უ მე  ტე  სო  ბა  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  მი  ღე  ბის  

სა  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბო  მო  ვა  ლეო  ბე  ბია.  თუმ  ცა,  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვის  გან  მარ  ტე  ბა 

 მოი  ცავ ს ა სე  ვე  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბებ ს, რო  მელ  თა  ფარ  გლებ  ში  ან  გა  რიშ  სწო  რე  ბა 

 ხორ  ციელ  დე  ბა  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  გან  გან  სხვა  ვე  ბუ  ლი  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვით. 

მე-4 მაგალითი: სხვა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი ღე ბის უფ ლე ბა 

A სა წარ მო  სა ქო ნელს ხში რად კრე დი ტით ყი დის  B საწარმოზე. 

28/12/20X1 წელს B სა წარ მოს გააჩ ნია C სა წარ მოს მი მართ 3,000 ლა რის 

ოდე ნო ბის სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი (ფულადი სახ სრე ბის მი ღე ბის უფლება).

28/12/20X1 წელს:

·	 A სა წარ მო  სა ქო ნელს ყი დის B სა წარ მო ზე 3,000 ლარად. 

·	 გა ყიდ ვის ამ ოპე რა ციის ფარ გლებ ში A სა წარ მო  და B სა წარ მო  თან-

ხმდე ბიან, რომ B სა წარ მოს მიერ A სა წარ მოს თვის გა სა ყი დი ფა სის 

ფუ ლა დი სახ სრე ბით გა დახ დის ნაც ვლად B სა წარ მო  თა ვის მო ვა ლეო-

ბას შეას რუ ლებს  A სა წარ მოს თვის C სა წარ მოს მი მართ თა ვი სი სა ვაჭ-

რო მოთ ხოვ ნე ბის (ფულადი სახ სრე ბის მი ღე ბის უფლება) გადაცემით. 

31/12/20X1 წელს B სა წარ მოს სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი C სა წარ მოს მი მართ 

ჯერ არ იყო გა და ცე მუ ლი A საწარმოზე.

ამი ტომ, 31/12/20X1 წელს A სა წარ მოს უფ ლე ბა აქვს მიი ღოს სხვა ფი ნან-

სუ რი აქ ტი ვი (3,000 ლა რის ოდე ნო ბით მოთ ხოვ ნე ბი C სა წარ მოს მიმართ) B 

საწარმოსგან. ეს უფ ლე ბა A სა წარ მოს ფი ნან სუ რი აქ ტი ვია და მან ამ უფ ლე-

ბის ღი რე ბუ ლე ბა (3,000 ლარი) უნ და ასა ხოს თა ვი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა-

რეო ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლში - სხვა მოკ ლე ვა დია ნი აქტივები.

5 .4 ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა არის ნე ბის მიე რი ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 

წარ მოად გენს სხვა მხა რის თვის ფუ ლა დი სახ სრე ბის ან სხვა ფი ნან სუ რი 

აქ ტი ვის მი წო დე ბის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალდებულებას.

ფინანსურიაქტივისმიწოდებისსახელშეკრულებოვალდებულება

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი წო დე ბის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბის ტი პუ რი 

მა გა ლი თე ბია: 

·	 სა ვაჭ რო კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლია ნე ბა;

·	 სეს ხე ბი ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის გან (მა გა ლი თად, კო მერ ციუ ლი ბან-

კე ბის გან); და
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·	 სეს ხე ბი სხვა სა წარ მოე ბის გან ან ფი ზი კუ რი პი რე ბის გან. 

სა წარ მოე ბი მსგავს ხელ შეკ რუ ლე ბებს დე ბენ ჩვეუ ლებ რი ვი საქ მია ნო ბი სას, 

რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, მზა პრო დუქ ციის (ან ნედ ლეუ ლი სა და მა სა ლე-

ბის) შეს ყიდ ვა, სხვე ბის გან მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა, სეს ხის მი ღე ბა ფი ზი კუ რი 

ან იუ რი დიუ ლი პი რე ბის გან და სხვა.

მე-5 მა გა ლი თი - სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი

18/12/20X1 წელს B სა წარ მომ ჩვეუ ლებ რი ვი საკ რე დი ტო ვა დით (30 დღე) A 

სა წარ მოს გან შეი ძი ნა 20 ხის სკა მი 2,000 ლა რად (ანუ 20 x 100 ლარი).

31/12/20X1 წელს (საან გა რიშ გე ბო თარიღი) B სა წარ მოს A სა წარ მოს თვის 

2,000 ლა რის გა დახ დის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მო ვა ლეო ბა აქვს. ეს 2,000 ლა რი 

ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბაა, რო მე ლიც მი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან-

გა რიშ გე ბის სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მუხ ლში უნ და აი სა ხოს.

ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის უმე ტე სო ბა ფუ ლა დი სახ სრე ბის გა დახ დის სა-

ხელ შეკ რუ ლე ბო მო ვა ლეო ბე ბია. თუმ ცა, ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის გან-

მარ ტე ბა მოი ცავს ასე ვე ხელ შეკ რუ ლე ბებს, რო მელ თა ფარ გლებ ში ან გა რიშ-

სწო რე ბა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბით ან ფუ ლა დი სახ სრე ბის გან გან სხვა ვე ბუ ლი 

სხვა აქ ტი ვე ბით ხორ ციელ დე ბა. 

ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ მოქ მნის სა წარ მოს მიერ ფი ნან სუ რი აქ-

ტი ვის მი წო დე ბის მო ვა ლეო ბებს, იშ ვია თად გვხვდე ბა, რად გან თა ვიან თი 

არ სით ისი ნი უფ რო რთუ ლი ოპე რა ციე ბია. 

მე-6 მა გა ლი თი - სხვა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი წო დე ბის მო ვა ლეო ბა 

A სა წარ მო  ხში რად ახორ ციე ლებს გა ყიდ ვის ოპე რა ციებს B სა წარ მოს თან. 

B სა წარ მოს სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი აქვს (უფ ლე ბა,C სა წარ მო გან მიი ღოს 

3,000 ლა რი).

28/12/20X1 წელს A სა წარ მო  3,000 ლა რად ყი დის სა ქო ნელს B სა წარ მო ზე. ამ 

ოპე რა ციის ფარ გლებ ში A სა წარ მო  და B სა წარ მო  თან ხმდე ბიან, რომ ფუ-

ლა დი სახ სრე ბის გა დახ დის ნაც ვლად B სა წარ მო  ან გა რიშ სწო რე ბას გა ნა-

ხორ ციე ლებს A სა წარ მოს თვის C სა წარ მოს გან მი სა ღე ბი სა ვაჭ რო მოთ ხოვ-

ნე ბის  გა და ცე მით (ა ნუ B სა წარ მოს უფ ლე ბა, რომ სა წარ მო C-გან მიი ღოს 

ფუ ლა დი სახ სრე ბი). 

31/12/20X1 წელს B სა წარ მოს ჯერ არ გა დაუ ცია A სა წარ მოს თვის C სა წარ მოს-

გან მი სა ღე ბი სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნა.

ამი ტომ, 31/12/20X1 წელს B სა წარ მოს მო ვა ლეო ბა, A სა წარ მოს გა დას ცეს 

თა ვი სი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი (3,000 ლა რის მოთ ხოვ ნა C სა წარ მოს გან), წარ-

მოად გენს B სა წარ მოს ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც მი სი ფი ნან-

სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლში - სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი - უნ და 

აი სა ხოს. 
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აღია რე ბა

5.5 სა წარ მო მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში აღია რებს ფი ნან სურ აქ ტივს ან ფი ნან-

სურ ვალ დე ბუ ლე ბას, თუ იგი ხდე ბა მო ცე მუ ლი  ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის მხარე.

მე-7 მა გა ლი თი - თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის დრო 

10/12/20X1 წელს B სა წარ მო  ხელ შეკ რუ ლე ბას აფორ მებს A სა წარ მოსთან 

20 ხის სკა მის მი წო დე ბა ზე 2,000 ლა რად (ანუ 20 სკა მი x 100 ლარი), რო მე-

ლიც გა დახ დილ უნ და იქ ნეს მი წო დე ბი დან 30 დღე ში (რაც მიიჩ ნე ვა ჩვეუ-

ლებ რივ საკ რე დი ტო ვა დად). 

18/12/20X1 წელს B სა წარ მო  A სა წარ მოს გან იღებს 20 ხის სკამს. შე სა ბა მი-

სად:

·	 A სა წარ მოს აქვს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო უფ ლე ბა, B სა წარ მოსგან (30 დღე-

ში) მიი ღოს 2,000 ლა რის ოდე ნო ბით ფუ ლა დი სახ სრე ბი; და 

·	 B სა წარ მოს აქვს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მო ვა ლეო ბა, რომ A სა წარ მოს (30 

დღე ში) გა დაუ ხა დოს 2,000 ლა რი.

ამი ტომ, 18/12/20X1 წელს A სა წარ მომ უნ და აღია როს ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი 

(სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნა), ხო ლო B სა წარ მომ უნ და აღია როს ფი ნან სუ რი ვალ-

დე ბუ ლე ბა (სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი).

შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას

5.6 სა წარ მომ ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი ან ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა თავ და პირ ვე-

ლი აღია რე ბი სას უნ და შეა ფა სოს თვით ღი რე ბუ ლე ბით, ხო ლო  თვით ღი-

რე ბუ ლე ბა ფას დე ბა გა რი გე ბის ფა სით, რო მელ საც აკ ლდე ბა გა რი გე ბის 

დანახარჯები.

მე-8 მა გა ლი თი - სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი სა და სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას 

16/03/20X1 წელს B სა წარ მო  10 ხის სკამს ყი დუ ლობს A სა წარ მოს გან 1,500 

ლა რად (ანუ 10 სკა მი x 150 ლარი), რაც გა და სახ დე ლია 30 დღე ში (მიიჩ ნე ვა 

ჩვეუ ლებ რივ საკ რე დი ტო ვა დად). 

B სა წარ მო  გეგ მავს ამ სკა მე ბის გაყიდვას.

რო გორ უნ და აღია როს ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი A საწარმომ?

16/03/20X1 წელს A სა წარ მო  ხდე ბა კრე დი ტით გა ყიდ ვის ოპე რა ციის ხელ-

შეკ რუ ლე ბის მო ნა წი ლე. ამი ტომ, მან უნ და აღია როს სა ქონ ლის გა ყიდ ვი დან 

წმინ და ამო ნა გე ბი და შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი (სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნა). 

ამ სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნის თავ და პირ ვე ლი თვით ღი რე ბუ ლე ბა არის გა რი გე-

ბის ფა სი - ანუ თან ხა, რომ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბაც მოი პო ვა A საწარმომ.
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16/03/20X1 წელს A სა წარ მომ უნ და შეასრულოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი 

გა ტა რე ბე ბი:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სა  ვაჭ  რო  მოთ  ხოვ  ნე  ბი 1,500
წმინ  და  ა მო  ნა  გე  ბი  (სა  ქონ  ლის  გა  ყიდ  ვა) 1,500
გა  ყიდ  ვი  დან  ა მო  ნა  გე  ბი  სა  და  სა  ვაჭ  რო  მოთ  ხოვ  ნის  ა ღია  რე  ბა 

რო გორ უნ და აღია როს ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა B სა წარ მომ?

16/03/20X1 წელს B სა წარ მო  ამ ოპე რა ციის ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნა წი ლე 

მხა რე ხდე ბა. შე სა ბა მი სად, მან უნ და აღია როს შეს ყი დუ ლი სა ქო ნე ლი და 

შე დე გად წარ მოქ მნი ლი ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა (სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე-

ბე ბი). ამ სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თავ და პირ ვე ლი ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა 

ამ გა რი გე ბის ფა სი - ანუ ფუ ლა დი სახ სრე ბის ოდე ნო ბა, რომ ლის გა დახ დის 

მო ვა ლეო ბა აქვს B საწარმოს.

16/03/20X1 წელს B სა წარ მომ უნ და შეასრულოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი 

გა ტა რე ბე ბი:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

მა  რა  გე  ბი  (მზა  პრო  დუქ  ცია) 1,500

სა  ვაჭ  რო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი 1,500

მა  რა  გის  შეს  ყიდ  ვი  სა  და  სა  ვაჭ  რო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის  ა ღია  რე  ბა 

მე-9 მა გა ლი თი - სეს ხის თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბა 

30/09/20X1 წელს A სა წარ მომ 30,000 ლა რის ოდე ნო ბით სეს ხი გას ცა B 

საწარმოზე. სეს ხი ერ თი გა დახ დით, 36,300 ლა რი (ა ნუ პრო ცენ ტი და ძი რი 

თან ხა), უნ და დაი ფა როს 30/09/20X3 წელს (ანუ 2 წლია ნი სესხია).

A სა წარ მომ რო გორ უნ და გა ნა ხორ ციე ლოს თა ვი სი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის 

თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბა?

30/09/20X1 წელს A სა წარ მო  ხდე ბა სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნა წი ლე 

მხა რე. მას უფ ლე ბა აქვს 2 წე ლი წად ში მიი ღოს ძი რი თან ხა და პრო ცენ ტი. 

ეს უფ ლე ბა წარ მოად გენს ფი ნან სურ აქ ტივს და A სა წარ მომ ის უნ და აღია-

როს თა ვის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის ჩა ნა წე რებ ში. ამ სეს ხის მოთ ხოვ-

ნის თავ და პირ ვე ლი ღი რე ბუ ლე ბა არის იმ ფუ ლა დი სახ სრე ბის ოდე ნო ბა, 

რომ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა აქვს A სა წარ მოს - 30,000 ლა რი (30/09/20X1 
წელს A სა წარ მოს ჯერ არა აქვს პრო ცენ ტის მი ღე ბის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 

უფ ლე ბა, რად გან პრო ცენ ტი ჯერ და რიც ხუ ლი არ არის; სა სეს ხო მოთ ხოვ-

ნის ოდე ნო ბა გაიზ რდე ბა დრო თა გან მავ ლო ბა ში პრო ცენ ტის და რიც ხვის 

შედეგად). 

30/09/20X1 წელს A სა წარ მომ შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და 

შეასრულოს:
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ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სხვა  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი 30,000

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი 30,000

B სა  წარ  მოს  თვის  მი  ცე  მუ  ლი  სეს  ხის  ა ღია  რე  ბა

B სა წარ მომ რო გორ უნ და გა ნა ხორ ციე ლოს თა ვი სი ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ-

ლე ბის აღიარება?

30/09/20X1 წელს B სა წარ მო , რო დე საც ის 30,000 ლარს იღებს A სა წარ მოს-

გან, ხდე ბა სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნა წი ლე მხა რე. A სა წარ მო  ხელ-

შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში ვალ დე ბუ ლია 2 წე ლი წად ში გა დაი ხა დოს ძი რი 

თან ხა და მთლია ნი და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი. ეს მო ვა ლეო ბა წარ მოად გენს 

ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბას და B სა წარ მომ ის უნ და აღია როს თა ვის ბუ ღალ-

ტრულ ჩა ნა წე რებ ში. ამ სეს ხის თავ და პირ ვე ლი ღი რე ბუ ლე ბა არის ფუ ლა დი 

სახ სრე ბი, რომ ლის გა დახ დის მო ვა ლეო ბა გააჩ ნია B სა წარ მოს - 30,000 ლა-

რი  (30/09/20X1 წელს B სა წარ მოს ჯერ პრო ცენ ტის გა დახ დის მო ვა ლეო ბა 

არ აქვს, რად გან პრო ცენ ტი ჯერ და რიც ხუ ლი არ არის; სა სეს ხო და ვა ლია-

ნე ბის ოდე ნო ბა დრო თა გან მავ ლო ბა ში გაიზ რდე ბა, პრო ცენ ტის და რიც ხვის 

შედეგად).

30/09/20X1 წელს B სა წარ მომ შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და 

შეასრულოს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი 30,000

სხვა  სეს  ხე  ბი 30,000

A სა  წარ  მოს  გან  მი  ღე  ბუ  ლი  სეს  ხის  ა ღია  რე  ბა

მე-10 მაგალითი - ბან კის სეს ხის თავ და პირ ვე ლი შე ფა სე ბა 

05/02/20X1 წელს: 

·	 A სა წარ მო  კო მერ ციულ ბან კთან ხელს აწერს 25,000 ლა რის სა სეს ხო 

შეთანხმებაზე. 

·	 ბან კი A სა წარ მოს აკის რებს სეს ხის გა ცე მის სა კო მი სიოს 500 ლა რის 

ოდენობით.

·	 A სა წარ მო  კო მერ ციუ ლი ბან კის გან სესხს იღებს 24,500 ლა რის ოდე-

ნო ბით (25,000 ლა რი –500 ლარი)

სეს ხი უნ და დაი ფა როს თა ნა ბა რი თვიუ რი გა დახ დე ბით 24 თვის გან მავ ლო-

ბა ში. 

5/02/20X1 წელს A სა წარ მო  სა სეს ხო შე თან ხმე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა-

რე ხდე ბა. მი სი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მო ვა ლეო ბაა მი ღე ბუ ლი ძი რი თან ხის, 

25,000 ლა რის და და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტის თან ხის გა დახ და. ეს მო ვა ლეო ბა 

ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბაა და A სა წარ მომ იგი თა ვის ბუ ღალ ტრულ ჩა ნა-

წე რებ ში უნ და აღია როს. ამ სეს ხის და ვა ლია ნე ბის თავ და პირ ვე ლი ღი რე-

ბუ ლე ბაა 25,000 ლა რი , რომ ლის გა დახ დის მო ვა ლეო ბა აქვს B სა წარ მოს 
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– (05/02/20X1 წელს, A სა წარ მოს ჯერ პრო ცენ ტის გა დახ დის მო ვა ლეო ბა არ 

გააჩ ნია, რად გან პრო ცენ ტი ჯერ და რიც ხუ ლი არ არის. A სა წარ მომ 500 ლა-

რი გა რი გე ბის სა კო მი სიო ხარ ჯებ ში უნ და აღია როს 20X1 წელს (იხ. მოთ ხოვ-

ნა პუნ ქტში 5.10).

05/02/20X1 წელს A სა წარ მომ უნ და შეასრულოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი 

გა ტა რე ბე ბი:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი 24,500

სხვა  ხარ  ჯე  ბი 500

ბან  კის  სეს  ხი 25,000

კო  მერ  ციუ  ლი  ბან  კის  გან  მი  ღე  ბუ  ლი  სეს  ხი  სა  და  გა  რი  გე  ბის  და  ნა  ხარ  ჯის  ა ღია  რე  ბა

5.7 თუმ ცა, რო დე საც სა წარ მო სა ხელ მწი ფოს გან იღებს უპ რო ცენ ტო, ან და-

ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით სესხს, მან გა რი გე ბის ფა სის და სად გე ნად 

უნ და გა მოი ყე ნოს 14.4 პუნქტი.

სა ხელ მწი ფოს გან უპროცენტო, ან და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მქო ნე 

სეს ხი სა ხელ მწი ფო გრანტს წარ მოად გენს. სა ხელ მწი ფო გრან ტი არის სა-

წარ მოს თვის რე სურ სე ბის გა და ცე მით დახ მა რე ბის გა წე ვა სა ხელ მწი ფოს 

მიერ, სა წარ მოს საო პე რა ციო საქ მია ნო ბას თან და კავ ში რე ბით წარ სულ ში 

ან მო მა ვალ ში გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა ნაც ვლოდ. და-

მა ტე ბი თი გან მარ ტე ბის თვის იხი ლეთ თვით ს წავ ლების მა სა ლა, რო მე ლიც 

ახ ლავს მე-14 გან ყო ფი ლე ბას - სა ხელ მწი ფო გრან ტე ბი.

5.8 ასე ვე, რო დე საც სა წარ მო შემ დგო მი გა დახ დის პი რო ბით ყი დუ ლობს მა-

რა გებს (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა - „მა რა გე ბი“), გრძელ ვა დიან აქ ტი ვებს (იხ. 

მე-7 გან ყო ფი ლე ბა – „გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი“) ან სა სოფ ლო- სა მეურ-

ნეო საქ მია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბულ ბიო ლო გიურ აქ ტი ვებს (იხ. მე-8 გან ყო-

ფი ლე ბა – „ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა-

ში“), ან  ყი დის სა ქო ნელს ან ეწე ვა მომ სა ხუ რე ბას და შემ დგო მი გა დახ დის 

ფა სი მე ტია დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფას ზე (იხ. პუნ ქტი 13.8), მა შინ გა რი-

გე ბის ფა სი დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სია, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვდო მია 

გა რი გე ბის თარიღისთვის.

ჩვეუ  ლებ  რი  ვი  კრე  დი  ტის  ვა  და  ა რის  ვა  და  (მა  გა  ლი  თად , დღეე  ბის  რაო  დე  ნო  ბა 

 გა  დახ  დამ  დე) , რო  მელ  საც  სა  წარ  მო  მსგავ  სი  მყიდ  ვე  ლე  ბის  ჯგუფ ს ჩვეუ  ლებ -

რივ  სთა  ვა  ზობ ს. „მომ  ხმა  რე  ბელ  თა  ჯგუ  ფი“  ზო  გა  დი  ტერ  მი  ნია  და  შეიძ  ლე  ბა 

 და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  ი ყოს  მომ  ხმა  რე  ბელ  თა  იუ  რი  დიულ  სტა  ტუს  თან  (მა  გა  ლი -

თად , ფი  ზი  კუ  რი  პი  რე  ბი  ან  იუ  რი  დიუ  ლი  პი  რე  ბი) , მათ  გეოგ  რა  ფიულ  მდგო  მა -

რეო  ბას  თან , დარ  გთან  და  სხვა.  ჩვეუ  ლებ  რი  ვი  კრე  დი  ტის  ვა  დის  შემ  დეგ  ან -
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გა  რიშ  სწო  რე  ბის  ო დე  ნო  ბა  თით  ქმის  ყო  ველ  თვის  ა ღე  მა  ტე  ბა  ჩვეუ  ლებ  რი  ვი 

 კრე  დი  ტის  ვა  და  ში  გა  დახ  დის  ფას ს.

დაუ  ყოვ  ნებ  ლივ  გა  დახ  დის  ფა  სი  ა რის  თან  ხა,  რო  მელ  საც  მომ  ხმა  რებ  ლე  ბი 

 გა  დაიხ  დიდ  ნენ   გა  რი  გე  ბის  და  დე  ბის  დღეს  . გა  რი  გე  ბის  ფას  სა  (რო  მე  ლიც  გა -

და  სახ  დე  ლია  სა  მო  მავ  ლო  [გა  და  ვა  დე  ბუ  ლი]  თა  რი  ღით ) და  დაუ  ყოვ  ნებ  ლივ  

გა  დახ  დის  ფას ს (გა  და  სახ  დე  ლია  მა  შინ  ვე)  შო  რის  სხვაო  ბა  წარ  მოად  გენ ს გა -

რი  გე  ბის  ფა  სის  ფი  ნან  სურ  კომ  პო  ნენ ტს.

რო  გორ ც წე  სი,  სა  წარ  მო  რაც  უფ  რო  მა  ლე  მიი  ღებ ს თან  ხას  თა  ვი  სი  სა  ქონ  ლი -

სა  და  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  თვის , მით  უ კე  თე  სია.  ა მის  ო რი  ძი  რი  თა  დი  მი  ზე  ზი  არ  სე -

ბობ ს: 

·		 სა  წარ  მო  ზღუ  დავ ს რის კს, რომ  მომ  ხმა  რებ  ლებ  მა  შეიძ  ლე  ბა  არ  გა -

დაი  ხა  დონ  თან  ხა;  და

·	  სა  წარ  მოს  ლიკ  ვი  დო  ბა  უფ  რო  მა  ღა  ლი  იქ  ნე  ბა,  რად  გან   საბ  რუ  ნავ  კა -

პი  ტალ  ში ნაკ  ლე  ბი  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი  იქ  ნე  ბა  ჩა  დე  ბუ  ლი  (სხვა  ფაქ -

ტო  რე  ბის  უც  ვლე  ლად  და  ტო  ვე  ბის  შემ  თხვე  ვა  ში) ; სა  წარ  მო  შეძ  ლებ ს 

ამ  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  თა  ვის  ბიზ  ნეს  -ო  პე  რა  ციებ  ში  უფ  რო  სწრა  ფად  

გა  მო  ყე  ნე  ბას .

აღ  ნიშ  ნუ  ლი  ფაქ  ტო  რე  ბის  გა  მო  სა  წარ  მოს  და  მა  ტე  ბი  თი  ა ნაზ  ღაუ  რე  ბა  სჭირ -

დე  ბა,  რო  დე  საც  ან  გა  რიშ  სწო  რე  ბის  ვა  და  სცდე  ბა  ჩვეუ  ლებ  რივ  ვა  დას . მარ -

თა  ლია,  გარ  კვეუ  ლი  გან  სჯა  გა  მოი  ყე  ნე  ბა,  მაგ  რამ , რო  გორ ც წე  სი,  ად  ვი  ლია 

ჩვეუ ლებ რივ ვა და ზე ხან გრძლი ვად გა და ვა დე ბის გა მოვ ლე ნა. 

მე-11 მაგალითი - ჩვეუ ლებ რივ საკ რე დი ტო ვა და ზე ხან გრძლი ვი ან გა რიშ-

სწო რე ბის ვა და 

რო გორც წე სი, A სა წარ მო  თა ვის კორ პო რა ციულ დამ კვე თებს 45 დღიან 

საკ რე დი ტო ვა დას სთა ვა ზობს (რაც იდენტურია იმ ვა დი სა, რო მელ საც სხვა 

მსგავ სი სა წარ მოე ბი აძ ლე ვენ მსგავს მომხმარებლებს). 

თუ A სა წარ მო  მომ ხმა რე ბელს სა შუა ლოდ 45 დღიან პე რიოდ ზე მნიშ ვნე-

ლოვ ნად ხან გრძლივ პე რიოდს შეს თა ვა ზებს (მა გა ლი თად, 180 დღე), ეს 

მიიჩ ნე ვა ჩვეუ ლებ რივ საკ რე დი ტო ვა და ზე უფ რო ხან გრძლივ გა და ვა დე ბად. 

აღ ნიშ ნუ ლის გა მო გაზ რდი ლი რის კის ასა ნაზ ღაუ რებ ლად A სა წარ მო  ამ 

მომ ხმა რე ბელს უფ რო მა ღალ ფასს დაა კის რებს, ვიდ რე იმ მომ ხმა რებ ლებს, 

ვინც მის გან ჩვეუ ლებ რი ვი ან გა რიშ სწო რე ბის ვა დით ყი დუ ლო ბენ.

5.9 სხვაო ბა შემ დგო მი გა დახ დის ფას სა და დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფასს 

შო რის (5.8 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად) ასა ხავს ფი ნან სურ ოპე რა ციას, რო მე-

ლიც აღი რიც ხე ბა წრფი ვი მე თო დით, რო გორც საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა-

ლი (რო დე საც სა წარ მო გამ ყიდ ვე ლია, იხ. პუნ ქტი 5.12(ა)), ან საპ რო ცენ ტო 

ხარ ჯი (რო დე საც სა წარ მო მყიდ ვე ლია), გა და ვა დე ბუ ლი გა დახ დის პე-

რიო დის გან მავ ლო ბა ში (იხ. პუნ ქტი 5.16). 
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თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას ღი რე ბუ ლე ბის გან საზ ღვრი სა და სხვაო ბის 

საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლის ან, სა ჭი როე ბი სა მებრ ხარ ჯის სა ხით აღ რიც ხვის 

შე სა ხებ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ციი სათ ვის იხი ლეთ თვით ს წავ ლების მა სა ლე-

ბი პუნ ქტის 5.12(ა) შემ დეგ მო ცე მულ მე-11 მა გა ლით ში.

5.10 გა რი გე ბის და ნა ხარ ჯე ბი ხარ ჯის სა ხით აღიარ დე ბა გა წე ვის თა ნა ვე შე მო-

სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში.

გა რი გე ბის და ნა ხარ ჯე ბი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის წარ მოქ მნა ზე პირ და პირ 

მი კუთ ვნე ბა დი და ნა ხარ ჯე ბია. გა რი გე ბის და ნა ხარ ჯე ბის მა გა ლი თე ბია: 

·	 ინ სტრუ მენ ტის გა ცე მის ნე ბის მიე რი გა და სახ დე ლი ან სა კო მი სიო (მა-

გა ლი თად, სეს ხის გა ცე მის სა კო მი სიო);

·	 ნე ბის მიე რი ხარ ჯი, რო მე ლიც გაი წე ვა უზ რუნ ველ ყო ფის რე გის ტრა ცია-

ზე, ან სხვა იუ რი დიულ ას პექ ტებ ზე (მა გა ლი თად, შე თან ხმე ბის მომ ზა-

დე ბა); და

·	 ნე ბის მიე რი გა და სახ დე ლი ან სა კო მი სიო, რო მე ლიც მე სა მე მხა რეს 

გა დაეხ დე ბა დაინ ტე რე სე ბუ ლი გამ სეს ხებ ლე ბის ან მსეს ხებ ლე ბის მო-

ძებ ნის თვის. 

ინ ფორ მა ცია გა რი გე ბის და ნა ხარ ჯე ბის აღ რიც ხვის შე სა ხებ მო ცე მუ ლია თვით-

ს წავ ლების მა სა ლებ ში, პუნ ქტის 5.6 შემ დეგ მო ცე მულ მე-10 მა გა ლით ში.

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის შემ დეგ

5.11 თი თოეუ ლი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ბო ლოს სა წარ მომ ფი ნან სუ რი აქ-

ტი ვე ბი უნ და შეა ფა სოს შემდეგნაირად:

(ა) ინ ვეს ტი ციე ბი სხვა სა წარ მოე ბის წი ლობ რივ ინ სტრუ მენ ტებ ში – თვით-

ღი რე ბუ ლე ბით, რო მელ საც აკ ლდე ბა დაგ რო ვი ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა-

რა ლი;

სხვა  სა  წარ  მოე  ბის  წი  ლობ  რივ  ინ  სტრუ  მენ  ტებ  ში  ინ  ვეს  ტი  ციე  ბის  სა  ბა  ლან -

სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  თავ  და  პირ  ვე  ლად  ა ღია  რე  ბუ  ლი  თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბი  დან  არ  

იც  ვლე  ბა,  გარ  და  იმ  შემ  თხვე  ვი  სა,  რო  დე  საც  სა  წარ  მო  შემ  დეგ  არ  ა ღია  რებ ს 

გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ხარ ჯს ამ  ინ  ვეს  ტი  ცია  ზე.  ინ  ფორ  მა  ცია  ი მის  შე  სა  ხებ , რო  გორ  

უნ  და  გა  მოით  ვა  ლოთ  გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ხარ  ჯი  (და  დაგ  რო  ვი  ლი  გაუ  ფა  სუ  რე  ბა)  

მო  ცე  მუ  ლია  პუნ  ქტის  5.13 თვით ს წავ ლების მა  სა  ლებ  ში. 

(ბ) ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის მო-

მენ ტში გან საზ ღვრუ ლი თვითღირებულებით, რომელსაც:

(i) ემა ტე ბა აქ ტი ვის თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის თა რი ღი დან საან გა-

რიშ გე ბო თა რი ღამ დე აღია რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო შემოსავალი;
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(ii) აკ ლდე ბა აქ ტი ვის თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის თა რი ღი დან საან-

გა რიშ გე ბო თა რი ღამ დე მი ღე ბუ ლი ძი რი სა  და პრო ცენ ტის თან ხე-

ბი; და;

(iii) აკ ლდე ბა დაგ რო ვი ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის თან ხა.

შემ დგო მი შე ფა სე ბის შე სა ხებ პუნ ქტებ ში 5.11(ბ) და 5.15 მი თი თე ბუ ლია 

პრო ცე დუ რე ბი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის (გარ და სხვა 

სა წარ მოე ბის წი ლობ რივ ინ სტრუ მენ ტებ ში ინ ვეს ტი ციე ბი სა) სა ბა ლან სო ღი-

რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბის თვის. მსგავ სი შე ფა სე ბა შე სა ფე რი სია, მა გა ლი თად: 

·	 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის, რო მელ თა ან გა-

რიშ სწო რე ბის ვა და ჩვეუ ლებ რივ ზე ხან გრძლი ვა დაა გა და ვა დე ბუ ლი;

·	 სა წარ მოს მიერ გა ცე მუ ლი (ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი) ან სა წარ მოს მიერ 

მი ღე ბუ ლი (ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი) სეს ხე ბის თვის, რო მელ საც 

პრო ცენ ტი ერიც ხე ბა; და

·	 სა წარ მოს მიერ ფი ნან სურ ინ სტი ტუტ ში გან თავ სე ბუ ლი დე პო ზი ტე ბი-

სათ ვის, რო მელ თაც პრო ცენ ტი ერიც ხე ბა (ფი ნან სუ რი აქტივები).

ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი და ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მელ თაც ან გა-

რიშ სწო რე ბის ჩვეუ ლებ რი ვი ვა და აქვს (მა გა ლი თად, სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი, 

სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, და სხვა) აღია რე ბის შემ დგომ შე ფას დე ბა თან ხით, 

რო მე ლიც ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის შემ თხვე ვა ში თავ და პირ ვე ლად აღია რე ბუ ლი 

თვით ღი რე ბუ ლე ბის ტო ლია, რო მე ლიც შემ ცი რე ბუ ლია დაგ რო ვი ლი გაუ ფა-

სუ რე ბით. მა თი მოკ ლე ვა დია ნი ხა სია თი სა და ან გა რიშ სწო რე ბის ჩვეუ ლებ-

რი ვი ვა დე ბის გა მო მიიჩ ნე ვა, რომ ამ ინ სტრუ მენ ტებს არ გააჩ ნიათ და ფი ნან-

სე ბის კომ პო ნენ ტი. სა წარ მოს მიერ ფლო ბი ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ხა სია თი 

ნიშ ნავს, რომ მას არ გააჩ ნია და ფი ნან სე ბის კომ პო ნენ ტი.

5 .12 საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი არის სხვაო ბა ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზ ღვრულ 

მი სა ღებ მთლიან თან ხა სა და ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის თავ და პირ ვე ლად აღია-

რე ბულ თვით ღი რე ბუ ლე ბას შო რის. სა წარ მომ საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა და ზე უნ და გაა ნა წი ლოს შემდეგნაირად:

(ა)	 წრფი ვი მე თო დით ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა დის მი ხედ ვით – ისე თი ოპე რა-

ციის თვის, რო მე ლიც გან ხორ ციელ და შემ დგო მი გა დახ დის პი რო ბით 

და შემ დგო მი გა დახ დის ფა სი მე ტია დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფას ზე 

(რო გორც ეს აღ წე რი ლია 5.8 პუნქტში). 

მე-11 მაგალითი - სა ქონ ლის გა ყიდ ვა ჩვეუ ლებ რივ ზე ხან გრძლი ვი ან გა რიშ-

სწო რე ბის ვა დით 

A სა წარ მო  ხის სკა მებს ყი დის, თი თოეუ ლის ფა სია 150 ლა რი. A სა წარ მო  

ამ ფასს სთა ვა ზობს ინ დი ვი დუა ლურ მომ ხმა რებ ლებს დაუ ყოვ ნებ ლივ გა-

დახ დის შემ თხვე ვა ში და ასე ვე კორ პო რა ციულ მომ ხმა რებ ლებს, რომ ლე ბიც 

სკა მე ბის მი წო დე ბი დან 30 დღე ში იხ დიან თან ხას.
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30/09/20X1 წელს: 

·	 A სა წარ მომ ათი ხის სკა მი მი ყი და B სა წარ მოს 5 თვია ნი კრე დი ტით. 

ან გა რიშ სწო რე ბის გაზ რდი ლი ვა დის გა მო სა წარ მოე ბი შე თან ხმდნენ 

დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფას ზე უფ რო მა ღალ ფას ზე, 170 ლა რი თი-

თოეუ ლი სკა მის თვის. 

·	 A სა წარ მო  ხის სკა მებს აწ ვდის B საწარმოს.

B სა წარ მო  გეგ მავს ამ სკა მე ბის გაყიდვას.

რო გორ უნ და აღ რიც ხოს A სა წარ მომ ეს გარიგება?

30/09/20X1 წელს A სა წარ მომ უნ და აღრიცხოს: 

·	 B სა წარ მოს თვის 10 ხის სკა მის მი ყიდ ვა; და

·	 და ფი ნან სე ბა, რო მელ საც იგი B სა წარ მოს აძლევს. 

მარ თა ლია, ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მი თი თე ბუ ლია, რომ ერ თი სკა მის გა სა ყი დი 

ფა სია 170 ლა რი (ა ნუ მთლია ნი ფა სია 1,700 ლა რი), მაგ რამ იმის გამო, რომ 

შე თან ხმე ბა მოი ცავს ან გა რიშ სწო რე ბის ჩვეუ ლებ რივ ვა და ზე ხან გრძლივ 

კრე დი ტის ვა დას (ა ნუ 5 თვე, 30 დღის ნაც ვლად), სა ჭი როა და ფი ნან სე ბის 

კომ პო ნენ ტის გა მოვ ლე ნა და აღ რიც ხვა. 

ამი ტომ 30/09/20X1 წელს A სა წარ მომ უნდა:

·	 აღია როს სა ქონ ლის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი დაუ ყოვ ნებ ლივ 

გა დახ დის ფა სით იმ მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ამ თა რი ღით 

იხ დიან ფუ ლად სახ სრებს (რო გორც ეს პუნ ქტით 13.8 მოითხოვება); და

·	 აღია როს სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნა B სააწ რმოს გან, რო მე ლიც შე ფას დე ბა 

1,500 ლა რით —ღირებულება არის დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სი 

(რო გორც პუნ ქტით 5.8 მოით ხო ვე ბა), ანუ 10 სკა მი x 150 ლარზე. 

·	 A სა წარ მომ უნ და შეას რუ ლოს შემ დე გი გატარებები:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სა  ვაჭ  რო  მოთ  ხოვ  ნე  ბი 1,500

გა  ყი  დუ  ლი  სა  ქონ  ლი  დან  მი  ღე  ბუ  ლი  ა მო  ნა  გე  ბი 1,500

10 ხის  სკა  მის  გა  ყიდ  ვი  დან  წარ  მოქ  მნი  ლი  ა მო  ნა  გე  ბი  სა  და  მოთ  ხოვ  ნის  ა ღია  რე  ბა 

შე თან ხმე ბის მი ხედ ვით მთლიან ფასს (1,700 ლა რი) და დაუ ყოვ ნებ ლივ გა-

დახ დის ფასს (1,500 ლა რი) შო რის სხვაო ბა წარ მოად გენს და ფი ნან სებს 

კომ პო ნენტს, რო მე ლიც საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლის სა ხით უნ და აღიარ დეს 

ან გა რიშ სწო რე ბის ვა დის (5 თვე) გან მავ ლო ბა ში, წრფი ვი მე თო დის გა მო ყე-

ნე ბით. 

მა შა სა და მე, 31/12/20X1 წელს A სა წარ მომ უნ და შეასრულოს შემ დე გი გა-

ტა რე ბე ბი:
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ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სა  ვაჭ  რო  მოთ  ხოვ  ნა 120

საპ  რო  ცენ  ტო  შე  მო  სა  ვა  ლი 120

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

აღია რე ბა

28/02/20X2 წელს, რო დე საც ამოი წუ რე ბა ან გა რიშ სწო რე ბის ვა და, B სა წარ-

მომ შემ დე გი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეასრულოს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სა  ვაჭ  რო  მოთ  ხოვ  ნა 80

საპ  რო  ცენ  ტო  შე  მო  სა  ვა  ლი 80

20X2 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლის 

აღია რე ბა 

შე სა ბა მი სად, 28/02/20X2 წელს B სა წარ მოს მი მართ A სა წარ მოს სა ვაჭ რო 

მოთ ხოვ ნის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა 1,700 ლა რი (რაც შე თან ხმე ბის 

მთლია ნი ფა სის ტოლია). 

სავაჭრომოთხოვნისმთლიანიოდენობა

31/12/20X1წელს

1,620 ლარი

(1,500 ლა რი + 120 ლარი)

20X2 წლის იან ვარ სა და თე ბერ ვალ ში აღია-

რე ბუ ლი მთლია ნი საპ რო ცენ ტო  

შე მო სა ვა ლი

80 ლა რი

(40 ლა რი x 2 თვე)

სავაჭრომოთხოვნისსაბალანსოღირებუ

ლება28/02/20X2 წელს(Bსაწარმოსმიერ

გადახდამდე)

1,700ლარი

(1,620 ლა რი + 80 ლარი)

მა შა სა და მე, 28/02/20X2 წელს, რო დე საც A სა წარ მო  1,700 ლარს (მთლიანი 

ფა სი შე თან ხმე ბის მიხედვით) მიი ღებს B სა წარ მოს გან სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნის 

ანულირებისთვის, A სა წარ მომ უნ და შეას რუ ლოს შემ დე გი გა ტა რე ბე ბი:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი 1,700

სა  ვაჭ  რო  მოთ  ხოვ  ნა 1,700

მი  ღე  ბუ  ლი  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  ა ღია  რე  ბა,  სა  ვაჭ  რო  მოთ  ხოვ  ნის  ა ნუ  ლი  რე  ბა 

რო გორ უნ და აღ რიც ხოს B სა წარ მომ ეს ოპერაცია?

30/09/20X1 წელს B სა წარ მო : 

·	 ყი დუ ლობს 10 ხის სკამს, თი თოეულს 170 ლა რად (მთლია ნი ფა სია 1,700 

ლა რი);

·	 აღია რებს მა რაგს და სა ვაჭ რო კრე დიტს, რად გან A სა წარ მომ შეას რუ-

ლა ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში სა ქონ ლის მი წო დე ბის მოვალეობა.

B სა წარ მო -მ, 30/09/20X1 წელს სა ჭი რო გა ტა რე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად, 

უნ და გან საზ ღვროს სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თავ და პირ ვე ლად აღია-
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რე ბუ ლი თვით ღი რე ბუ ლე ბა და მა რა გის თვით ღი რე ბუ ლე ბა (პუნ ქტის 6.4 

შესაბამისად).

ვინაიდან შე თან ხმე ბის მი ხედ ვით ან გა რიშ სწო რე ბის ვა და ჩვეუ ლებ რივ 

ვა დას სცილ დე ბა (5 თვე, ნაც ვლად ჩვეუ ლებ რი ვი 30 დღია ნი ვა დი სა), შე-

თან ხმე ბის მთლია ნი ფა სი მოი ცავს და ფი ნან სე ბის კომ პო ნენტს, რო მე ლიც 

საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის სა ხით უნ და აღიარ დეს ან გა რიშ სწო რე ბის ვა დის გან-

მავ ლო ბა ში. ამას თან, 30/09/20X1 წელს შე ძე ნი ლი მა რა გის ღი რე ბუ ლე ბა 

უნ და შე ფას დეს დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სით (რო გორც მოით ხო ვე ბა 

პუნ ქტით 6.5). ანა ლო გიუ რად, სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თავ და პირ ვე-

ლად თვით ღი რე ბუ ლე ბით აღია რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა (A სა წარ მოს თვის 

გა და სახ დე ლი) უნ და შე ფას დეს დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სით (რო გორც 

მოით ხო ვე ბა პუნ ქტით 5.8). 

30/09/20X1 დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სია 150 ლა რი თი თოეუ ლი სკა მის-

თვის; ამი ტომ, 10 სკა მის მთლია ნი დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სი აღ ნიშ ნუ-

ლი თა რი ღით არის 1,500 ლა რი. შე თან ხმე ბის მი ხედ ვით მთლიან ფას სა (1,700 

ლა რი) და დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფასს (1,500 ლა რი) შო რის სხვაო ბა, 200 

ლა რი, წარ მოად გენს და ფი ნან სე ბის კომ პო ნენტს. ის საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის 

სა ხით უნ და აღიარ დეს ან გა რიშ სწო რე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში (5 თვე), 

წრფი ვი მე თო დით. 

30/09/20X1 წელს B სა წარ მომ უნ და შეასრულოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი 

გა ტა რე ბე ბი:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

მა  რა  გი 1,500

სა  ვაჭ  რო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი 1,500

კრედიტითნაყიდიმარაგისაღიარება(სავაჭროდავალიანებაAსაწარმოსმიმართ)

ამას თან, B სა წარ მომ 200-ლა რია ნი და ფი ნან სე ბის კომ პო ნენ ტი საპ რო ცენ-

ტო ხარ ჯზე უნ და გაა ნა წი ლოს ან გა რიშ სწო რე ბის ვა დის, 5 თვის გან მავ ლო-

ბა ში, წრფი ვი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით. ეს ყო ველ თვიუ რად უნ და გან ხორ-

ციელ დეს, თვე ში 40 ლა რის (200 ლა რი / 5 თვე)  აღია რე ბით საპ რო ცენ ტო 

ხარ ჯად. მიუ ხე და ვად იმი სა, თუ რა სიხ ში რით გა დაწ ყვეტს B სა წარ მო  საპ-

რო ცენ ტო ხარ ჯის აღია რე ბას (მა გა ლი თად, ყო ველ თვიუ რად, ორ თვე ში ერ-

თხელ), მან უნ და უზ რუნ ველ ყოს საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის სა თა ნა დო საან გა-

რიშ გე ბო პე რიოდ ში აღიარება. 

მა გა ლი თად, თუ B სა წარ მოს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღია 31/12/20X1 წე ლი, 

მა შინ მან 120 ლა რის ოდე ნო ბით 3 თვის (ოქტომბერი – დე კემ ბე რი 20X1 წ.)  
საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი  31/12/20X1 წლის თვის უნ და აღია როს, შემ დე გი გა ტა-

რე ბე ბის შეს რუ ლე ბით 31/12/20X1 წელს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

საპ  რო  ცენ  ტო  ხარ  ჯი 120

სა  ვაჭ  რო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი 120

31/12/20X1წელსდასრულებულსაანგარიშგებოპერიოდზემიკუთვნებულისაპ

როცენტოხარჯისაღიარება
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28/02/20X2 წლის თვის B სა წარ მოს სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

(გადასახდელი A საწარმოსთვის) სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა 1,700 

ლა რი (რაც შე თან ხმე ბის მთლია ნი ფა სის ტოლია). 

სავაჭროვალდებულებებისსაბალანსოღი

რებულება31/12/20X1
1,620 ლარი

(1,500 ლა რი + 120 ლარი)

იან ვარ სა და 28/02/20X2 თარიღით აღია რე-

ბუ ლი მთლია ნი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი

80 ლა რი

(40 ლა რი x 2 თვე)

სავაჭროვალდებულებებისსაბალანსოღი

რებულება28/02/20X2 (Bსაწარმოსმიერ

გადახდამდე)

1,700ლარი

(1,620 ლა რი + 80 ლარი)

ეს ყო ველ თვის ასე უნ და იყოს, რად გან შე თან ხმე ბის მი ხედ ვით მთლიან 

ფას სა (1,700 ლა რი) და დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფასს (სა ვაჭ რო ვალ დე-

ბუ ლე ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას, 1,500 ლა რი) შო რის 

სხვაო ბა ან გა რიშ სწო რე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში აღიარ დე ბა.

28/02/20X2 წელს, რო დე საც ამოი წუ რე ბა ან გა რიშ სწო რე ბის 5-თვია ნი ვა და, 

B სა წარ მომ შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად უნ და გა დაი ხა დოს მთლია ნი ფა სი, 

1,700 ლა რი.

(ბ)	 ყვე ლა სხვა შემ თხვე ვა ში – ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ-

ლე ბას თან მი მარ თე ბით მუდ მი ვი (უც ვლე ლი) საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-

თის გა მო ყე ნე ბით. ამ მიზ ნის თვის შე სა ფე რი სი გა ნაკ ვე თი, რო გორც 

წე სი, იქ ნე ბა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო საპ რო ცენ ტო განაკვეთი.

რო გორც პუნ ქტის 5.11(ბ) თვით ს წავ ლების მა სა ლა შია ახ სნი ლი, ფი ნან სუ-

რი აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც არ შეი ცა ვენ და ფი ნან სე ბის 

კომ პო ნენტს, შემ დგომ ში შე ფას დე ბა თავ და პირ ვე ლად აღია რე ბუ ლი ღი რე-

ბუ ლე ბით, შემ ცი რე ბუ ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლით, ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის 

შემ თხვე ვა ში. ამი ტომ, მსგავ სი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

(მა გა ლი თად, ფუ ლა დი სახ სრე ბი, სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი, სა ვაჭ რო ვალ დე-

ბუ ლე ბე ბი) აღ რიც ხვა არ ასა ხავს საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვალს ან საპ რო ცენ ტო 

ხარჯს. 

ან გა რიშ სწო რე ბის ჩვეუ ლებ რივ ვა და ზე ხან გრძლი ვი ან გა რიშ სწო რე ბის 

ვა დის მქო ნე ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი და 

ხარ ჯი გან ხი ლუ ლია ზე მოთ მო ცე მუ ლი პუნ ქტის 5.12 (ა) თვით ს წავ ლების 

მა სა ლებ ში.

მა შა სა და მე, ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი (აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი), 

რო მელ თა საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი ან ხარ ჯი უნ და აღიარ დეს მუდ მი ვი 

გა ნაკ ვე თით სა ბალ ნსო ღი რე ბუ ლე ბა ზე, ძი რი თა დად (მაგ რამ არა ყო ველ-

თვის) გახ ლავთ:

·	 სა წარ მოს მიერ გა ცე მუ ლი, პრო ცენ ტია ნი სეს ხე ბი (ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე-

ბი) ან მი ღე ბუ ლი პრო ცენ ტია ნი სეს ხე ბი (ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე-

ბი); და
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·	 სა წარ მოს მიერ ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებ ში გან თავ სე ბუ ლი პრო ცენ ტია-

ნი დე პო ზი ტე ბი (ფი ნან სუ რი აქტივები).

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი შეიძ ლე ბა იყოს ფიქ სი რე ბუ ლი 

(მა გა ლი თად, წლიუ რი 12%) ან ცვა ლე ბა დი, რო მელ საც მცო ცავ გა ნაკ ვეთ-

საც უწო დე ბენ (მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის რე ფი ნან სი-

რე ბის გა ნაკ ვეთს + 3%).  რო დე საც სა ხელ შეკ რუ ლე ბო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-

ვე თი ფიქ სი რე ბუ ლია, გა ნაკ ვე თი „მუდ მი ვია“ ინ სტრუ მენ ტის მომ სა ხუ რე ბის 

ვა დის გან მავ ლო ბა ში (მა გა ლი თად, 12%). თუმ ცა, მცო ცავ გა ნაკ ვე თია ნი ინ-

სტრუ მენ ტე ბის შემ თხვე ვა ში „მუდ მი ვი გა ნაკ ვე თი“ იგი ვე იქ ნე ბა გარ კვეუ ლი 

პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, რაც და მო კი დე ბუ ლია საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 

გა და სინ ჯვის სიხ ში რე ზე (მა გა ლი თად, რამ დე ნად რე გუ ლა რუ ლად ცვლის 

რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვეთს სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი). მცო ცა ვი 

გა ნაკ ვე თის ცვა ლე ბა დი ნა წი ლის ცვლი ლე ბას ფა სის ხე ლახ ლა დად გე ნას 

უწო დე ბენ. ამ პუნ ქტით მოით ხო ვე ბა იგი ვე „მუდ მი ვი გა ნაკ ვე თის“ გა მო ყე ნე-

ბა თი თოეუ ლი ხე ლახ ლა შე ფა სე ბის პე რიოდ ში და ახა ლი (ხე ლახ ლა დად-

გე ნი ლი) „მუდ მი ვი გა ნაკ ვე თის“ გა მო ყე ნე ბას გა ნაკ ვე თის მომ დევ ნო ხე ლახ-

ლა დად გე ნის პე რიოდ ში და ასე შემ დეგ.

პუნ ქტში 5.12 (და პუნ ქტში 5.16) მო ცე მუ ლი გან მარ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე პრო-

ცენ ტის თან ხა (შე მო სა ვა ლი ან ხარ ჯი) არის ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის (ან ვალ დე-

ბუ ლე ბის) მომ სა ხუ რე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში მთლია ნი გა დახ დე ბის თან-

ხა სა და თავ და პირ ვე ლად აღია რე ბულ თან ხას შო რის სხვაო ბა. მა გა ლი თად, 

თუ 2 წლია ნი, 17,000 ლა რია ნი სეს ხის ყვე ლა სა მო მავ ლო გა დახ დე ბის ჯა მი 

19,200 ლა რია, მა შინ 2,200 ლა რის ოდე ნო ბით ნა მე ტი არის პრო ცენ ტის თან-

ხა, რო მე ლიც აღ ნიშ ნულ 2 წლიან პე რიოდ ზე უნ და გა და ნა წილ დეს.

რო დე საც გა დახ დის პი რო ბე ბი არ გუ ლის ხმობს გა დახ დის ვა დის დად გო მი-

სას ერ თა დერთ გა დახ დას - ძირ თან ხას მი მა ტე ბუ ლი და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი, 

, მსგავ სი გა ნა წი ლე ბა იწ ვევს პრო ცენ ტის (შე მო სა ვა ლი ან ხარ ჯი) არა თა ნა-

ბა რი თან ხე ბის აღია რე ბას მსგავ სი ხან გრძლი ვო ბის დროის ინ ტერ ვა ლებ ში. 

ეს გან სხვავ დე ბა წრფი ვი გა ნა წი ლე ბის სა ფუძ ვლის გან, რომ ლის შე სა ბა მი-

სად პრო ცენ ტის თან ხა (შე მო სა ვა ლი ან ხარ ჯი) ერ თი და იგი ვეა სხვა დას ხვა 

პე რიოდ ში. თუმ ცა, ორი ვე შემ თხვე ვა ში მთლია ნი გა ნა წი ლე ბუ ლი თან ხა უნ-

და უდ რი დეს პრო ცენ ტის მთლიან თან ხას (მა გა ლი თად, 2,200 ლარს, ზე მოთ 

მო ცე მულ მა გა ლით ში). 

პრაქ ტი კა ში გა მოი ყე ნე ბა გა დახ დის გრა ფი კე ბი, რომ ლე ბიც შექ მნი ლია 

პრო ცენ ტის არა თა ნა ბა რი თან ხე ბის გა მო სათ ვლე ლად, რაც თი თოეულ პე-

რიოდ ზე გა ნა წილ დე ბა სეს ხის მოქ მე დე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში. ქვე მოთ 

მო ცე მულ მა გა ლი თებ ში ნაჩ ვე ნე ბია, რო გორ ად გე ნენ გა დახ დის გრა ფი კებს.

მე-12 მაგალითი: სეს ხი, რომ ლის ძირი თან ხი სა და და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტის გა-
დახ და ხორ ციელ დე ბა სეს ხის ვა დის გას ვლი სას 

A სა წარ მო  და B სა წარ მო  მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბია, რო მელ თა საან-
გა რიშ გე ბო თა რი ღია 31 დე კემ ბე რი. 30/09/20X1 წელს A სა წარ მომ 70,000 ლა რი 
ასეს ხა B სა წარ მოს 1.5 წლით (18 თვე), წლიუ რი 15% საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით 
(ანუ  მუდ მი ვი განაკვეთი). სეს ხი უნ და დაი ფა როს ერ თი გა დახ დით, რომ ლის 



62

ოდე ნო ბა არის ძირ თან ხას მი მა ტე ბუ ლი 2 წლის გან მავ ლო ბა ში და რიც ხუ ლი 
პრო ცენ ტი. A სა წარ მომ შეად გი ნა სეს ხის გა დახ დის შემ დე გი გრა ფი კი, რა საც 
ეთან ხმე ბა B სა წარ მო:

თვე(1) გა  ცე  მუ  -
ლი  სეს  ხი

და რიც ხუ -
ლი პრო-
ცენტი(2)

მთლი ა ნი 
გა დახდა(3)

ძი რი 
თან ხის 

გადახდა(4)

პრო ცენ-
ტის გა-

დახ და (5)

ძი რი თან-
ხის ნაშთი(6)

პრო-
ცენ ტის 
ნაშთი(7)

0 70,000 - - - -  70,000  -   

1 - 875 - - -  70,000  875 

2 - 875 - - -  70,000  1,750 

3 - 875 - - -  70,000  2,625 

4 - 875 - - -  70,000  3,500 

5 - 875 - - -  70,000  4,375 

6 - 875 - - -  70,000  5,250 

7 - 875 - - -  70,000  6,125 

8 - 875 - - -  70,000  7,000 

9 - 875 - - -  70,000  7,875 

10 - 875 - - -  70,000  8,750 

11 - 875 - - -  70,000  9,625 

12 - 875 - - -  70,000  10,500 

13 - 875 - - -  70,000  11,375 

14 - 875 - - -  70,000  12,250 

15 - 875 - - -  70,000  13,125 

16 - 875 - - -  70,000  14,000 

17 - 875 - - -  70,000  14,875 

18 - 875 (85,750) (70,000) (15,750)  -    -   

სულ 15,750 85,750 70,000 15,750

შენიშვნები:
(1) თვე 0 წარ მოად გენს სეს ხის გა ცე მის თა რიღს, ანუ საწ ყის პე რიოდს. ამი ტომ, გა ცე მუ ლი სეს ხის ოდე ნო ბა 

(სეს ხის თავ და პირ ვე ლად შე ფა სე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა მე-5 გან ყო ფი ლე ბის შე სა ბა მი სად) აი სა ხე ბა 0 თვე-
ში. და მა ტე ბი თი თან ხე ბი თუ გაი ცე მო და, ისი ნი აი სა ხე ბო და შე სა ბა მის თვე ში.

(2) სვეტ ში გა მოთ ვლი ლია პრო ცენ ტი (შემოსავალი ან ხარჯი), რო მე ლიც წარ მოიქ მნე ბა კონ კრე ტულ თვე-
ში, 15%-ია ნი მუდ მი ვი წლიუ რი გა ნაკ ვე თის გა მო ყე ნე ბით). 1 თვის და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტის გა მოთ ვლის 
ზო გა დი ფორ მუ ლა n თვის თვის შემ დე გია: 

 n1 თვის ძი რი თან ხის ნაშ თი x წლიურ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე  x 1/12 (თვის წი ლი წელიწადში)

 ვინაიდან ეს სეს ხი ერ თა დერ თი გა დახ დით იფა რე ბა მი სი და ფარ ვის ვა დის დად გო მი სას, ნე ბის მიერ 
თვე ში და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი ერ თი და იგი ვე იქ ნე ბა (ძი რი თან ხის ოდე ნო ბა თვეე ბის მი ხედ ვით არ 
იც ვლე ბა): 70,000 ლა რი x 15% x 1/12 = 875 ლა რი

(3) ამ სვეტ ში მო ცე მუ ლია ფაქ ტობ რი ვი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო გა დახ დე ბი სეს ხის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად. ამ 
შემ თხვე ვა ში მხოლოდ ერ თი გა დახ და გან ხორ ციელ დე ბა (მე-18 თვე ში). მე-18 თვე ში მთლია ნი გა დახ-
დის ოდე ნო ბა შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა:

 ძი რი თან ხის ნაშ თი მე-17 თვე ში + პრო ცენ ტის ნაშ თი მე-17 თვე ში + მე-18 თვე ში და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი

 რო გორც ზე მოთ მო ცე მუ ლი ფორ მუ ლი დან ჩანს, მთლია ნი გა დახ და შეიძ ლე ბა გაი ყოს ორი სა ხის გა-
დახ დად - ძი რი თან ხის  (70,000 ლარი) და პრო ცენ ტის ( 14,875 ლა რი + 875 ლა რი = 15,750 ლარი).

(4) რო დე საც სეს ხის გა დახ დის პი რო ბაა ერ თი გა დახ და და ფარ ვის ვა დის დად გო მი სას, ბო ლო თვე ში ძი რი 
თან ხის გა დახ და ტო ლია და სა ფა რი ძი რი თან ხის ნაშ თი სა (ა ნუ 70,000 ლარს). 

(5) რო დე საც სეს ხის გა დახ დის პი რო ბე ბის მი ხედ ვით ერ თი გა დახ და ხორ ციელ დე ბა სეს ხის ვა დის ამო წურ-
ვი სას, ბო ლო თვე ში გა დახ დი ლი პრო ცენ ტის თან ხა ტო ლია სეს ხის ვა დის გან მავ ლო ბა ში და რიც ხუ ლი 
მთლია ნი პრო ცენ ტის თან ხის (მათ შო რის ბო ლო თვის - ანუ 15,570 ლა რის ტოლია).

(6) ძი რი თან ხის ნაშ თი n თვის თვის შემ დეგ ნაი რად გამოითვლება:

 (n-1) თვის ძი რი თან ხის ნაშ თი + n თვე ში გა ცე მუ ლი სეს ხი – n თვის ძი რი თან ხის გა დახ და
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(7) n თვის პრო ცენ ტის თან ხის ნაშ თი შემ დეგ ნაი რად გამოითვლება:

 (n-1) თვის პრო ცენ ტის თან ხის ნაშ თი + n თვე ში და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი – n თვის პრო ცენ ტის თან ხის 
გა დახ და

ამ გრა ფი კის შედ გე ნის შემ დეგ სა წარ მოე ბი ხელს აწე რენ სა სეს ხო შე თან ხმე ბას 
და A სა წარ მო  სეს ხის თან ხას, 70,000 ლარს გა დას ცემს B საწარმოს.

რო გორ უნ და აღ რიც ხოს A სა წარ მომ (გამსესხებელმა) სეს ხი?

30/09/20X1 წელს A სა წარ მო  ხდე ბა B სა წარ მო -თან საეს ხო შე თან ხმე ბის მო-
ნა წი ლე მხა რე. მას უფ ლე ბა ქვს 18 თვე ში მიი ღოს ფუ ლა დი სახ სრე ბი (ძი რი 
თან ხა, მი მა ტე ბუ ლი და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი). სეს ხის (ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი) თავ-
და პირ ვე ლი აღია რე ბა უნ და გან ხორ ციელ დეს პუნ ქტში 5.6 მო ცე მუ ლი მოთ ხოვ-
ნე ბის შე სა ბა მი სად.

A სა წარ მომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს, რომ საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი აღიარ დეს იმ 
პე რიოდ ში, რო მელ საც იგი მიე კუთ ვნე ბა (სხვა სიტ ყვე ბით, იგი გა ნა წილ დე ბა სა-
თა ნა დო საან გა რიშ გე ბო პე რიოდს (ა ნუ  20X1 წლის ოქ ტომ ბრის, ნოემ ბრის და 
დე კემ ბრის შე მო სა ვა ლი უნ და გა ნა წილ დეს ფი ნან სურ წელ ზე 20X1).

შე სა ბა მი სად, 31/12/20X1 წელს A სა წარ მო შეასრულებს შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ 
გა ტა რე ბებს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სხვა  მოკ  ლე  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი 2,625

საპ  რო  ცენ  ტო  შე  მო  სა  ვა  ლი 2,625

20X1 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე  (სესხის ვა დის თვეე ბი 1, 2, და 3– 875ლა რი  x 
3 თვე) მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლის აღიარება.

31/12/20X2 A სა წარ მო  შეასრულებს შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სხვა  მოკ  ლე  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი 10,500

საპ  რო  ცენ  ტო  შე  მო  სა  ვა  ლი 10,500

20X2 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე   (სესხის ვა დის თვეე ბი 4–15 – 875 ლა რი x 12) 
მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლის აღიარება.

რო გორც სეს ხის გრა ფი კი დან ჩანს, მე-18 თვის ბო ლოს (31/03/20X3) მთლია ნი 
სეს ხის და პრო ცენ ტის მოთ ხოვ ნის ნაშ თე ბი მთლია ნი ფუ ლა დი სახ სრე ბი ს ტო-
ლი იქ ნე ბა, რო მელ საც A სა წარ მო  მიი ღებს B სა წარ მოს გან და შეადგენს 85,750 
ლარს შეადგენს. შე დე გად, გან ხორ ციელ დე ბა სრუ ლი ან გა რიშ სწო რე ბა, რაც გა-
ნა პი რო ბებს მი სი აღია რე ბის სრუ ლად შეწ ყვე ტას . 

31/03/20X3 წელს A სა წარ მომ უნ და შეასრულოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა-
რე ბე ბი:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სხვა  მოკ  ლე  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი 2,625

საპ  რო  ცენ  ტო  შე  მო  სა  ვა  ლი 2,625

20X3 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე (სესხის ვა დის თვეე ბი 16, 17, და 18 – 875 ლა-
რი x 3) მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლის აღიარება.
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ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი 85,750

სხვა  მოკ  ლე  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი 85,750

სეს ხის და ფარ ვის ვა დის ამო წურ ვი სას აღია რე ბის შეწ ყვე ტა (ანგარიშსწორება).

რო გორ უნ და აღ რიც ხოს სეს ხი B სა წარ მომ (მსესხებელმა)?

30/09/20X1 წელს B სა წარ მო  ხდე ბა A სა წარ მო -თან სა სეს ხო შე თან ხმე ბის მო-
ნა წი ლე. მას აქვს ფუ ლა დი სახ სრე ბის (ძი რი თან ხა და და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი) 
18 თვე ში გა დახ დის მო ვა ლეო ბა. სეს ხის (ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა) თავ და-
პირ ვე ლი აღია რე ბა უნ და გან ხორ ციელ დეს პუნ ქტში 5.6 მო ცე მუ ლი მოთ ხოვ ნე-
ბის შე სა ბა მი სად. 

სეს ხზე და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი B სა წარ მომ სა თა ნა დო საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ-
ში უნ და აღ რიც ხოს (ანუ  20X1 წლის ოქ ტომ ბრის, ნოემ ბრი სა და დე კემ ბრის საპ-
რო ცენ ტო ხარ ჯი უნ და აღიარ დეს ხარ ჯის სა ხით, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს 20X1 
წლის მო გე ბის განსაზღვრას).

შე სა ბა მი სად, 31/12/20X1 წელს B სა წარ მო შეასრულებს შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ 
გა ტა რე ბებს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

საპ  რო  ცენ  ტო  ხარ  ჯი 2,625

სხვა  სეს  ხე  ბი 2,625

20X1 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე  (სესხის ვა დის თვეე ბი 1, 2, და 3– 875 ლა რი x 
3 თვე) მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის აღიარება.

31/12/20X2 წელს B სა წარ მო  შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს შეასრულებს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

საპ  რო  ცენ  ტო  ხარ  ჯი 10,500

სხვა  სეს  ხე  ბი 10,500

20X2 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე   (სესხის ვა დის თვეე ბი 4–15 –875 ლა რი x 12) 
მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის აღიარება.

რო გორც სეს ხის გრა ფი კი დან ჩანს, მე-18 თვის ბო ლოს (31/03/20X3) მთლია ნი 
სეს ხის და პრო ცენ ტის და ვა ლია ნე ბის ნაშ თე ბი ტო ლი იქ ნე ბა მთლია ნი ფუ ლა დი 
სახ სრე ბის,  ანუ 85,750 ლა რის, რო მელ საც B სა წარ მო  გა დაუხ დის A საწარმოს. 
შე დე გად, გან ხორ ციელ დე ბა სრუ ლი ან გა რიშ სწო რე ბა (ა ღია რე ბის სრუ ლად 
შეწ ყვე ტა) .

31/03/20X3 წელს B სა წარ მო შეასრულებს შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

საპ  რო  ცენ  ტო  ხარ  ჯი 2,625

სხვა  სეს  ხე  ბი 2,625

20X3 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე (სესხის ვა დის თვეე ბი 16, 17, და 18 – 875 ლა-
რი x 3) მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის აღიარება.
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ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

სხვა  სეს  ხე  ბი 85,750

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი 85,750

სეს ხის და ფარ ვის ვა დის ამო წურ ვი სას აღია რე ბის შეწ ყვე ტა (ანგარიშსწორება).

მე-13 მაგალითი - ანუი ტე ტია ნი სეს ხი კო მერ ციუ ლი ბან კის გან 

A სა წარ მოს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღია 31 დეკემბერი. 

30/09/20X1 წელს A სა წარ მო  ხელს აწერს სეს ხის შე თან ხმე ბას  ად გი ლობ რივ 
კო მერ ციულ ბან კთან 70,000 ლა რია ნი სეს ხის აღე ბა ზე, 1.5 წლით (18 თვე) 15%-
იანი წლიუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით (ანუ მუდ მი ვი განაკვეთი). სეს ხი ანუი-
ტე ტია - გა დახ და გან ხორ ციელ დე ბა 18 თა ნა ბა რი ყო ველ თვიუ რი გა დახ დით. 
ბან კი ად გენს სეს ხის გრა ფიკს, რო მე ლიც შე თან ხმე ბა ში უნ და შე ვი დეს. 

ეს გრა ფი კი მო ცე მუ ლია ქვემოთ:

თვე1

გა ცე მუ-
ლი სეს-

ხი1

და რიც ხუ-
ლი პრო-

ცენ ტი2

მთლია ნი 
გა დახ და3

ძი რი თან-
ხის გა-
დახ და4

პრო ცენ-
ტის გა-
დახ და5

ძი რი თან ხის 
ნაშ თი6

პრო ცენ-
ტის ნაშ-

თი7

0 70,000 - - - -  70,000  -   

1 -  875  4,367  3,492  875  66,508  -   

2 -  831  4,367  3,536  831  62,972  -   

3 -  787  4,367  3,580  787  59,393  -   

4 -  742  4,367  3,625  742  55,768  -   

5 -  697  4,367  3,670  697  52,098  -   

6 -  651  4,367  3,716  651  48,383  -   

7 -  605  4,367  3,762  605  44,620  -   

8 -  558  4,367  3,809  558  40,811  -   

9 -  510  4,367  3,857  510  36,955  -   

10 -  462  4,367  3,905  462  33,050  -   

11 -  413  4,367  3,954  413  29,096  -   

12 -  364  4,367  4,003  364  25,092  -   

13 -  314  4,367  4,053  314  21,039  -   

14 -  263  4,367  4,104  263  16,935  -   

15 -  212  4,367  4,155  212  12,780  -   

16 -  160  4,367  4,207  160  8,573  -   

17 -  107  4,367  4,260  107  4,313  -   

18 -  54  4,367  4,313  54  -  -   

სულ 15,750 85,750 70,000 15,750

შენიშვნები:

ქვე მოთ ფრჩხი ლებ ში მო ცე მუ ლი საი ლუს ტრა ციო გა მოთ ვლე ბი შეს რუ ლე ბუ ლია n=3, 
ანუ სეს ხის მე-3 თვისთვის.

1) თვე 0 წარ მოად გენს თა რიღს, რო დე საც გაი ცა სეს ხი, საწ ყი სი წერ ტი ლია. ამი ტომ, 
გა ცე მუ ლი სეს ხის თან ხა (თავ და პირ ვე ლად აღია რე ბუ ლი სეს ხის ღი რე ბუ ლე ბა მე-5 
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გან ყო ფი ლე ბის შე სა ბა მი სად) ასა ხუ ლია 0 ვე ში. თუ და მა ტე ბი თი თან ხე ბი გაი ცე მო-
და, ისი ნი აი სა ხე ბო და შე სა ბა მის თვე ში და გრა ფი კი შე სა ბა მი სად გა ნახ ლდე ბო და. 
(მე-3 თვე ში ბანკს რაი მე და მა ტე ბი თი თან ხა არ გაუ ცია, ამი ტომ ამ უჯ რა ში ნუ ლი 
წერია). 

2) ამ სვეტ ში გა მოთ ვლი ლია A სა წარ მოს საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი კონ კრე ტუ ლი თვის თვის 
(15%-ია ნი მუდ მი ვი წლიუ რი გა ნაკ ვე თის გა მო ყე ნე ბით). 1 თვის და რიც ხუ ლი პრო-
ცენ ტის გა მოთ ვლის ზო გა დი ფორ მუ ლა n თვის თვის შემ დე გია:   

 n-1 თვის ძი რი თან ხის ნაშ თი x წლიურ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე  x 1/12 (თვის წი-
ლი წელიწადში)

 რად გან ეს სეს ხი ანუი ტე ტია, ძი რი თან ხის ნაშ თი იც ვლე ბა (მცირ დე ბა) თვი დან 
თვემ დე; ამი ტომ, და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტის თან ხაც მცირ დე ბა ყო ვე ლი თვის შემ დეგ.

 (მე-3 თვისთვის, 787ლა რი = 62,972ლა რი x 15% x (3-2) / 12)

3) ამ სვეტ ში მო ცე მუ ლია ფაქ ტობ რი ვი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო გა დახ დე ბი სეს ხის პი რო ბე ბის 
შე სა ბა მი სად. რად გან ანუი ტე ტია ნი სეს ხია, გა დახ დე ბის ოდე ნო ბა ერ თი და იგი ვე უნ-
და იყოს 18-ვე თვე ში. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, ყო ველ თვიუ რი გა დახ დე ბი ისე უნ და 
დაან გა რიშ დეს, რომ 18 თა ნა ბა რი გა დახ და ჯამ ში უდ რი დეს ძირ თან ხას (70,000 ლა რი), 
მი მა ტე ბუ ლი 15% მუდ მი ვი გა ნაკ ვე თით შემ ცი რე ბად ნაშ თზე და რიც ხულ პრო ცენ ტის 
თან ხას. მა შა სა და მე, შეიძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ მთლია ნი გა დახ და (ყო ველ თვიუ რი 
გა დახ და) შედ გე ბა ძი რი თან ხის გა დახ დი სა და პრო ცენ ტის თან ხის გა დახ დის ნა წი ლე-
ბი სა გან. ყო ველ თვიუ რად გა და სახ დე ლი თან ხის გა მოთ ვლის ფორ მუ ლაა:

 მთლია ნი გა დახ და = სეს ხის თან ხა / F.

 F არის ფაქ ტო რი, რო მე ლიც შემ დე გი ფორ მუ ლით გამოითვლება:

F =
((1+        )mn))  1i

m

(   (1+      )mn)i
m

i
m

 სადაც:

 i – არის წლიუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი (ა ნუ 15%)

 m – არის წლიუ რად პრო ცენ ტის და რიც ხვის სიხ ში რე (მაგ. ყო ველ თვიუ რად – 12)

 n – არის სეს ხის ვა და, გა მო სა ხუ ლი წლებ ში (მაგ. 1.5 წელი)

 ამ სეს ხის შემ თხვე ვა ში მთლია ნი გადახდა, 4,367 ლა რი, შემ დეგ ნაი რად იქ ნა 
გამოთვლილი:

  4,367 ლა რი (მთლიანი გადახდა) = 70,000 ლა რი (სესხის თანხა) / 16.03 (F)

 თა ვის მხრივ F შემ დეგ ნაი რად იქ ნა გამოთვლილი:

16.03 =
((1+         )12.1.5))  115%

12

(    (1+          )12.1.5)15%
12

15%
12

 რო გორც ზე მოთ მო ცე მუ ლი გა მოთ ვლი დან ჩანს, ანუი ტე ტია ნი სეს ხის გრა ფი კი გა-

ცი ლე ბით რთუ ლია, ვიდ რე სეს ხე ბი სა, რო მელ თა და ფარ ვა ხდე ბა ერ თა დერ თი გა-

დახ დით, და ფარ ვის ვა დის ამო წურ ვი სას. რე კო მენ დი რე ბუ ლია ანუი ტე ტის გრა ფი-

კის შედ გე ნა ელექ ტრო ნუ ლი ცხრი ლე ბის მეშ ვეო ბით. 

4) ძი რი თან ხის, რო მე ლიც მთლია ნი გა დახ დის ნა წი ლია, გა მო სათ ვლე ლი ფორმულაა:

 მთლია ნი გა დახ და – პრო ცენ ტის გა დახ და (იხ. ქვემოთ) 

 (მე- 3 თვისთვის, 3,580ლა რი  = 4,367ლა რი  –787ლარი)
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5) რად გან სეს ხი ანუი ტე ტია, გა კე თე ბუ ლია დაშ ვე ბა, რომ ყო ველ თვიუ რად წარ მოქ-

მნი ლი პრო ცენ ტი (პრო ცენ ტის და რიც ხვის სვე ტი) სრუ ლად გა დაიხ დე ბა იმა ვე თვე-

ში. მა შა სა და მე, გა დახ დი ლი პრო ცენ ტი და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტის ტო ლი იქ ნე ბა ყო-

ველ თვიუ რად.

6) n თვის ძი რი თან ხის ნაშ თი შემ დეგ ნაი რად გამოითვლება:

 (n-1) თვის ძი რი თან ხის ნაშ თი + n თვე ში გა ცე მუ ლი სეს ხი – n თვის ძი რი თან ხის 

გა დახ და

 (მე-3 თვისთვის, 59,393 ლა რი = 62,972 ლა რი – 3,580 ლარი)

7) n თვის პრო ცენ ტის თან ხის ნაშ თი შემ დეგ ნაი რად გამოითვლება:

 n-1 თვის პრო ცენ ტის თან ხის ნაშ თი + n თვე ში და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი – n თვის 

პრო ცენ ტის თან ხის გა დახ და 

 რად გან ანუი ტე ტია და გა კე თე ბუ ლია დაშ ვე ბა, რომ პრო ცენ ტი იმა ვე თვე ში გა დაიხ დე-

ბა, რო დე საც დაე რიც ხე ბა, პრო ცენ ტის ნაშ თი თი თოეულ თვე ში ნუ ლის ტო ლი იქ ნე ბა.

30/09/20X1 წელს A სა წარ მო  ხდე ბა კო მერ ციულ ბან კთან სა სეს ხო შე თან-

ხმე ბის მო ნა წი ლე მხა რე. მას გააჩ ნია ფუ ლა დი სახ სრე ბის (ძი რი თან ხა, მი-

მა ტე ბუ ლი და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტი) გა დახ დის მო ვა ლეო ბა 18 თა ნა ბა რი გა-

დახ დით. სეს ხი თავ და პირ ვე ლად აღიარ დე ბა ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის 

სა ხით, პუნ ქტის 5.6 შე სა ბა მი სად. 

სეს ხზე და რიც ხუ ლი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი აღიარ დე ბა (გა ნა წილ დე ბა) იმ საან-

გა რიშ გე ბო პე რიოდ ში, რო დე საც ის დაი რიც ხე ბა (ა ნუ  20X1 წლის ოქ ტომ ბრის, 

ნოემ ბრის და დე კემ ბრის ხარ ჯი უნ და გა ნა წილ დეს ფი ნან სურ წელ ზე 20X1).

შე სა ბა მი სად, 31/12/20X1 წელს A სა წარ მო შეასრულებს შემ დეგ ბუ ღალ-

ტრულ გა ტა რე ბებს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

საპ  რო  ცენ  ტო  ხარ  ჯი 2,494

ბან კის  სეს  ხი 2,494

20X1 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის თვის მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის 
(თვეების 1, 2, და 3 და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტის ჯამი) აღიარება.

31/12/20X2 წელს A სა წარ მომ უნ და შეასრულოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი 

გა ტა რე ბე ბი:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

საპ  რო  ცენ  ტო  ხარ  ჯი 5,791

ბან კის  სეს  ხი 5,791

20X2 წლის საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის თვის მი კუთ ვნე ბა დი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის  
(თვეების 4 – 15 და რიც ხუ ლი პრო ცენ ტის ჯამი) აღიარება.

ეს ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი მხო ლოდ საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის აღ რიც ხვის-

თვი საა. ამ გა ტა რე ბე ბის გარ და A სა წარ მომ უნ და აღია როს ასე ვე ყო ველ-

თვიუ რი სეს ხის გა დახ დე ბის შე დე გად ფუ ლა დი სახ სრე ბის გას ვლა - დე ბე ტი: 

სხვა სეს ხე ბი და კრე დი ტი: ფუ ლა დი სახ სრე ბი, 4,367 ლა რი (ა ღია რე ბის ნა წი-

ლობ რი ვი შეწყვეტა).  
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რო გორც სეს ხის გრა ფი კი დან ჩანს, მე-18 თვის ბო ლოს (31/03/20X3), 4,367 

ლა რის ოდე ნო ბით გა დახ დის შემდეგ, სა წარ მო ფა რავს სესხს (ა ღია რე ბის 

სრუ ლი შეწყვეტა).

5.13 სა წარ მომ თი თოეუ ლი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ბო ლოს უნ და შეა ფა-

სოს, არ სე ბობს თუ არა რო მე ლი მე ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის გაუ ფა სუ რე ბის 

მტკი ცე ბუ ლე ბა. თუ გაუ ფა სუ რე ბის ნიშ ნე ბი  არ სე ბობს, სა წარ მომ უნ და 

შეა ფა სოს ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის მო ცუ ლო ბა საან-

გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რეო ბით და მა შინ ვე აღია როს გაუ ფა სუ რე-

ბის ხარ ჯის სა ხით შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის 

ან გა რიშ გე ბა ში .

მიიჩ  ნე  ვა,  რომ  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი  გაუ  ფა  სუ  რე  ბუ  ლია,  რო  დე  საც  ფუ  ლა  დი 

 ნა  კა  დე  ბი,  რომ  ლის  მი  ღე  ბა  საც  სა  წარ  მო  ამ  აქ  ტი  ვი  დან  მოე  ლის , ნაკ  ლე  ბია  იმ  

მთლიან  სა  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბო  ფუ  ლად  ნა  კა  დებ  ზე,  რომ  ლის  მი  ღე  ბის  უფ  ლე  ბაც  

აქ ვს სა  წარ  მოს . იმ  პი  რო  ბე  ბის  მა  გა  ლი  თე  ბი,  რომ  ლე  ბიც  მიუ  თი  თე  ბენ , რომ  

ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვი  შეიძ  ლე  ბა  გაუ  ფა  სუ  რე  ბუ  ლია,  შემ  დე  გია: 

·	 მე  ვა  ლის  ან  მსეს  ხებ  ლის  მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი  ფი  ნან  სუ  რი  სირ  თუ  ლეე  ბი; 

·		 ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბის  დარ  ღვე  ვა,  მა  გა  ლი  თად , დე  ფოლ  ტი  ან  ვა  და  გა  და -

ცი  ლე  ბა; 

·		 მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  ხდე  ბა,  რომ  მო  ვა  ლე  ან  მსეს  ხე  ბე  ლი  გა  კოტ  რე  ბის  

პრო  ცეს  ში  გა  დავ  ლენ  ან  სხვა  სა  ხის  ფი  ნან  სურ  რეორ  გა  ნი  ზა  ციას  გა -

ნიც  დიან .

საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით  აღ  ნიშ  ნუ  ლის  (ან  სხვა  პი  რო  ბე  ბის , რომ  ლებ  საც  

სა  წარ  მოს  ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბა  შე  სა  ფე  რი  სად  მიიჩ  ნევ ს) გა  მოვ  ლე  ნის  შემ -

თხვე  ვა  ში  სა  წარ  მომ  უნ  და  შეა  ფა  სოს  გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ზა  რა  ლი,  თუ  ა სე  თი  არ -

სე  ბობ ს. გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  გა  მო  სათ  ვლე  ლად  სა  წარ  მომ  უნ  და  გან  საზ  ღვროს  

ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  ო დე  ნო  ბა,  რომ  ლის  ა მო  ღე  ბა  საც  შეძ  ლებ ს ფი  ნან  სუ  რი  

აქ  ტი  ვი  დან  (მა  გა  ლი  თად , მი  სი  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დო  შე  ფა  სე  ბა) . დად  გე  ნი -

ლი  ა მო  ღე  ბა  დი  თან  ხა  უნ  და  შეუ  დარ  დეს  ამ  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვის  სა  ბა  ლან  სო 

 ღი  რე  ბუ  ლე  ბას  ი მა  ვე  თა  რი  ღით . თან  ხა,  რომ  ლი  თაც  ა მო  ღე  ბა  დი  თან  ხა  ნაკ -

ლე  ბია  სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ზე,  წარ  მოად  გენ ს გაუ  ფა  სუ  რე  ბას . გაუ  ფა  სუ -

რე  ბა  მო  ცე  მუ  ლი  პე  რიო  დის  ხარ  ჯის  სა  ხით  ა ღი  რიც  ხე  ბა  შე  მო  სავ  ლე  ბის , ხარ -

ჯი  სა  და  გაუ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში.  

მე-14 მაგალითი - სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბის გაუ ფა სუ რე ბა

A სა წარ მოს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღია 31 დე კემ ბე რი. 31/10/20X1 წელს A სა-

წარ მომ 15,000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა ქო ნე ლი მიჰ ყი და B საწარმოს. გა-

ყიდ ვის ამ ოპე რა ციი დან ამო ნა გე ბი და B სა წარ მოს გან მი სა ღე ბი სა ვაჭ რო 

მოთ ხოვ ნა აღია რა A სა წარ მო -მ. ამ ოპე რა ციის თვის ან გა რიშ სწო რე ბის ვა-

და იყო 30 დღე (დასაფარია 30/11/20X1 წელს).
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31/12/20X1 წელს B სა წარ მოს არ ჰქონ და გა დახ დი ლი და სა ფა რი თან ხა, 15,000 

ლა რი (თანხის გა დახ და 31 დღით არის ვადაგადაცილებული; B სა წარ მომ 

დაარ ღვია ხელ შეკ რუ ლე ბა და ფარ ვის ვა და ში გა დაუხ დე ლო ბით).  B სა წარ-

მო -თან მო ლა პა რა კე ბე ბის შემ დეგ A სა წარ მო  მოე ლის, რომ ის სულ 10,000 

ლარს მიი ღებს B სა წარ მოს გან. ეს გახ ლავთ ამ ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის (სა ვაჭ-

რო მოთ ხოვ ნა) საი მე დო შე ფა სე ბა. რად გან ეს თან ხა ნაკ ლე ბია მის სა ბა-

ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა ზე, სხვაო ბა 5,000 ლა რი წარ მოად გენს გაუ ფა სუ რე ბის 

ზა რალს 31/12/20X1 თა რი ღით, რაც მა შინ ვე უნ და აღიარ დეს მიმ დი ნა რე პე-

რიო დის ხარჯებში.

A სა წარ მომ შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეას რუ ლოს 31/12/20X1 

წელს:

ან  გა  რი  ში დე ბე ტი (ლარი) კრე დი ტი (ლარი)

გაუ ფა სუ რე ბის ხარ ჯი  – ფი ნან სუ რი აქ-
ტი ვე ბი

5,000

სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბი – გაუ ფა სუ რე ბის 
ანა რიც ხი

5,000

B სა წარ მოს გან  31/12/20X1 წელს მი სა ღე ბი სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნის გაუ ფა სუ რე ბის ხარ-
ჯის აღია რე ბა.

5.14 სა წარ მომ უნ და გა ნა ხორ ციე ლოს ად რე აღია რე ბუ ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა-

რა ლის შემ ცი რე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ად რე გაუ ფა სუ რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 

აქ ტი ვის საი მე დოდ შე ფა სე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა გაიზ რდე ბა ისე თი მოვ ლე-

ნის შე დე გად, რო მე ლიც მოხ და გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღია რე ბის შემ-

დეგ. აღ დგე ნი ლი თან ხა მა შინ ვე უნ და აღიარ დეს შე მო სავ ლის სა ხით შე-

მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში.

ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის შემ დეგ 

5.15 სა წარ მომ თი თოეუ ლი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ბო ლოს ფი ნან სუ რი 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი უნ და შეა ფა სოს თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის მო მენ ტში 

გან საზ ღვრუ ლი თვით ღი რე ბუ ლე ბით, რომელსაც:

(ა)	 ემა ტე ბა ვალ დე ბუ ლე ბის თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის თა რი ღი დან 

საან გა რიშ გე ბო თა რი ღამ დე აღია რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო ხარჯი;

(ბ)	 აკ ლდე ბა ვალ დე ბუ ლე ბის თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის თა რი ღი-

დან საან გა რიშ გე ბო თა რი ღამ დე გა დახ დი ლი ძი რი სა და პრო ცენ ტის  

თანხები.

იხი ლეთ თვით ს წავ ლების მა სა ლე ბი პუნ ქტის 5.11(ბ) ქვემოთ.

5 .16 საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი არის სხვაო ბა ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზ ღვრულ გა-

და სახ დელ მთლიან თან ხა სა და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის თავ და პირ-

ვე ლად აღია რე ბულ თვით ღი რე ბუ ლე ბას შო რის. სა წარ მომ საპ რო ცენ ტო 

ხარ ჯი ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა და ზე უნ და გაა ნა წი ლოს შემდეგნაირად:
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(ა)	 წრფი ვი მე თო დით ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა დის მი ხედ ვით - ისე თი ოპე რა-

ციის თვის, რო მე ლიც გან ხორ ციელ და შემ დგო მი გა დახ დის პი რო ბით 

და შემ დგო მი გა დახ დის ფა სი მე ტია დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფას ზე 

(რო გორც ეს აღ წე რი ლია 5.8 პუნ ქტში);

იხი  ლეთ  მე- 11 მა  გა  ლი  თი  პუნ  ქტის  5.12 (ა)  ქვე  მოთ  მო  ცე  მულ  თვით ს წავ ლების 

მა  სა  ლებ  ში. 

(ბ)	 ყვე ლა სხვა შემ თხვე ვა ში – ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის სა ბა ლან სო 

ღი რე ბუ ლე ბას თან მი მარ თე ბით მუდ მი ვი (უც ვლე ლი) საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თის გა მო ყე ნე ბით. ამ მიზ ნის თვის შე სა ფე რი სი გა ნაკ ვე თი, რო-

გორც წე სი, იქ ნე ბა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო საპ რო ცენ ტო განაკვეთი.

იხი  ლეთ  მე- 12 და  მე- 13 მა  გა  ლი  თე  ბი  5.12 (გ) პუნ  ქტის  ქვე  მოთ  მო  ცე  მულ  

თვით ს წავ ლების მა  სა  ლა  ში. 

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის აღია რე ბის შეწ ყვე ტა

5.17 სა წარ მომ ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის (ან ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის ნა წი ლის) აღია რე-

ბა უნ და შეწ ყვი ტოს მა შინ, როდესაც:

(ა)	 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი დან ფუ ლა დი სახ სრე ბის მი ღე ბის სა ხელ შეკ რუ ლე-

ბო უფ ლე ბებს ვა და გაუ ვა, ან ფუ ლა დი სახ სრე ბი უკ ვე მთლია ნად მი-

ღე ბუ ლი აქვს; ან 

აღიარებისშეწყვეტა,როდესაცფულადნაკადებზეუფლებადაკმაყოფილე

ბულია

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი დან ფუ ლად ნა კა დებ ზე სა ხელ შეკ რუ ლე ბო უფ ლე ბე ბის 

დაკ მა ყო ფი ლე ბის გა მო აღია რე ბის შეწ ყვე ტა შეიძ ლე ბა იყოს სრუ ლი ან ნა-

წი ლობ რი ვი.

აღია რე ბის ნა წი ლობ რივ შეწ ყვე ტა მიუ თი თებს ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მხო-

ლოდ მთლია ნი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბის ნა წი ლის ამო ღე ბა ზე ფი ნან სუ-

რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბი დან. რო გორც წე სი, აღია რე ბის ნა წი ლობ-

რივ შეწ ყვე ტა შე სა ფე რი სია, რო დე საც ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი დან ერ თზე მე ტი 

ფუ ლა დი ნა კა დი წარ მოიქ მნე ბა (მაგ. სეს ხი ყო ველ თვიუ რი გა დახ დე ბით). 

თუმ ცა, ვა ლის ნა წი ლობ რი ვი პა ტიე ბაც ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის აღია რე ბის ნა წი-

ლობ რივ შეწ ყვე ტას იწ ვევს. 

მეო რე მხრივ, აღია რე ბის სრუ ლი შეწ ყვე ტა ნიშ ნავს, რომ ფი ნან სუ რი აქ ტი-

ვის სრუ ლი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა ამოი ღე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის 

ან გა რიშ გე ბი დან. იხი ლეთ მე-12 და მე-13 მა გა ლი თე ბი პუნ ქტის 5.12 (გ) ქვე-

მოთ მო ცე მულ თვით ს წავ ლების მა სა ლებ ში. 
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·	 მე-12 მა გა ლით ში ნაჩ ვე ნე ბია აღია რე ბის სრუ ლი შეწ ყვე ტა და ფარ ვის 

ვა დის ამო წურ ვი სას.

·	 მე-13 მა გა ლით ში ნაჩ ვე ნე ბია აღია რე ბის რო გორც  ნა წი ლობ რივ, ისე 

სრუ ლი შეწ ყვე ტა.

აღიარებისშეწყვეტა,როდესაცფულადისახსრებისმიღებისუფლებებსვა

დაგაუვა

კი დევ ერ თი სცე ნა რია, რო დე საც სა წარ მომ უნ და შეწ ყვი ტოს ფი ნან სუ რი აქ-

ტი ვის აღია რე ბა (ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლად), რო დე საც შე სა ბა მი სი უფ ლე-

ბა მო სი ლი ორ გა ნოს მიერ და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის ვა და ამოი წუ რე ბა. 

თუმ ცა, სა წარ მომ შე სა ფე რი სი კა ნონ მდებ ლო ბის ყვე ლა მოთ ხოვ ნა უნ და 

გაით ვა ლის წი ნოს, რა თა შეა ფა სოს ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის თვის (ან მი სი ნა წი-

ლის თვის) დად გე ნი ლი შეზ ღუდ ვე ბის ვა და ამო წუ რუ ლია თუ არა. ძა ლიან 

მარ ტივ პი რო ბებ ში დად გე ნი ლი შეზ ღუდ ვე ბი არის პე რიო დი, რომ ლის გან-

მავ ლო ბა ში სა წარ მოს შეუძ ლია ვა ლის ამო ღე ბა იუ რი დიუ ლი ზო მე ბის მეშ-

ვეო ბით (მა გა ლი თად, პარ ტნიო რის წი ნააღ მდეგ სარ ჩე ლის შე ტა ნა).

(ბ)	 დააკ მა ყო ფი ლებს სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გათ ვა-

ლის წი ნე ბულ, ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის აღია რე ბის შეწ ყვე ტის მოთ ხოვ-

ნებს.

5.18 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის (ან ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის ნა წი ლის) აღია რე ბის შეწ ყვე-

ტი დან წარ მოქ მნი ლი ნე ბის მიე რი შე მო სუ ლო ბა ან ზა რა ლი მა შინ ვე უნ და 

აღიარ დეს, შე მო სავ ლის ან ხარ ჯის, სა ხით შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და 

გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში.
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me-6 ganyofileba

მარაგები

მოქმედების სფერო

6.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება მარაგების აღრიცხვას, გარდა:

(a) დაუმთავრებელი მშენებლობისა, რომელიც წარმოიშობა სამშენებ-

ლო ხელშეკრულების შესრულებისას, მათ შორის, სამშენებლო ხელ-

შეკრულებებთან უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების ხელ-

შეკრულებებისა (იხ. მე-13 განყოფილება – „ამონაგები მომხმარე-

ბლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“); და

სამშენებლო ხელშეკრულება არის ხელშეკრულება, რომელიც კონ კრე -

ტულად აქტივის მშენებლობისთვის გაფორმდა. მომსახურების ხელ-

შეკ რულებები უშუალოდაა დაკავშირებული სამშენებლო ხელშე კრუ-

ლებებთან და როგორც წესი, მოიცავს მშენებლობის პროექტის მენე-

ჯერების ან არქიტექტორების მომსახურების ხელ შეკ რუ ლე ბებს. მსგავ სი 

ხელ  შეკ რუ ლე ბე ბის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვა გა ნი საზ ღვრე ბა მე-13 გან ყო-

ფი  ლე ბით - ამო ნა გე ბი მომ ხმა რებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე-

ბე ბი დან.

 

(b) ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი სა, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია სა სოფ ლო- 

სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა სა და სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ციას თან 

ნა ყო ფის მი ღე ბის მო მენ ტამ დე (ნა ყო ფის მი ღე ბა არის ბიო ლო გიუ რი 

აქ ტი ვი დან პრო დუქ ციის მო ცი ლე ბა, ან ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის სი ცოც-

ხლის პრო ცე სის შეწ ყვე ტა.) (იხ. მე-8 გან ყო ფი ლე ბა - „ბიოლოგიური 

აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“). 

მო სავ ლის აღე ბა გუ ლის ხმობს ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი დან წარ მოე ბუ ლი 

პრო დუქ ციის მო შო რე ბას ან ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის სი ცოც ხლის პრო ცე სის 

შეწ ყვე ტას. მო სავ ლის აღე ბის მო მენ ტი არის დროის მო მენ ტი, რო დე საც 

აღე ბუ ლი მო სა ვა ლი წყვეტს არ სე ბო ბას, რო გორც ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი სა-

სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში (იხ. მე-8 გან ყო ფი ლე ბა - ბიოლოგიური 

აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში) და ხდე ბა სა სოფ ლო- სა-

მეურ ნეო პრო დუქ ციის მა რა გები (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა - მარაგები).
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1-ლი მა გა ლი თი - მრა ვალ წლია ნი ნარ გა ვე ბი

რო დე საც მე ვე ნა ხე ყურ ძნის მო სა ვალს იღებს ახა ლი ხი ლის ბა ზარ ზე გა სა-

ყი დად, ყურ ძე ნი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი-

ვე ბი დან (იხ. მე-8 გან ყო ფი ლე ბა) მა რა გებ ში (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა) უნ და 

გა და ვი დეს. ანა ლო გიუ რად, რო დე საც მეღ ვი ნე ყურ ძნის მო სა ვალს იღებს, 

რთვე ლის მო მენ ტში იგი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის ბიო ლო გიუ-

რი აქ ტი ვე ბი დან (იხ. მე-8 გან ყო ფი ლე ბა) მა რა გებ ში (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა) 

უნ და გა და ვი დეს. 

უფ რო მე ტიც, მე ვე ნა ხის მიერ ვა ზის გან მი ღე ბუ ლი გა სა ყი დი წა ლა მი სა სოფ-

ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი დან (იხ. მე-8 გან ყო-

ფი ლე ბა) მა რა გებ ში (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა) უნ და გა და ვი დეს. 

თუმ ცა, მე ვე ნა ხის მიერ ვა ზის გას ხვლის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ლერ წა მი თუ გა-

მოი ყე ნე ბა იმავე გე ნე ტი კუ რი მა ხა სია თებ ლე ბის ვა ზის გა სამ რავ ლებ ლად, მა-

შინ იგი მე-8 გან ყო ფი ლე ბის მოქ მე დე ბის სფე რო ში უნ და დარ ჩეს, რად გან იგი 

წარ მოად გენს ბიო ლო გიურ აქ ტივს სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში.

მე-2 მა გა ლი თი - პი რუტ ყვი

რო დე საც მერ ძეუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ფერ მე რი ძრო ხის გან რძეს იღებს, რძე 

სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი დან (იხ. მე-8 

გან ყო ფი ლე ბა) მა რა გებ ში (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა) უნ და გა და ვი დეს.

ანა ლო გიუ რად, რო დე საც ძრო ხას კლა ვენ ხორ ცის მი სა ღე ბად, ის სა სოფ-

ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი დან (იხ. მე-8 გან ყო-

ფი ლე ბა) მა რა გებ ში (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა) უნ და გა და ვი დეს.

თუმ ცა, რო დე საც ძრო ხა ხბოს შობს, ის მე-8 გან ყო ფი ლე ბის მოქ მე დე ბის 

სფე რო ში უნ და დარ ჩეს, რად გან ის წარ მოად გენს ბიო ლო გიურ აქ ტივს სა-

სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში.

 

6.2  მა რა გები ისე თი აქ ტი ვია, რო მე ლიც: 

(a) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია გა სა ყი დად ჩვეუ ლებ რი ვი სა მეურ ნეო საქ მია-

ნო ბის პრო ცეს ში; 

(b) მო ნა წი ლეობს ამ გვა რი გა ყიდ ვი სათ ვის გა მიზ ნუ ლი მა რა გე ბის წარ-

მოე ბის პრო ცეს ში; ან 

(g) წარ მოდ გე ნი ლია ნედ ლეუ ლი სა და მა სა ლე ბის სა ხით, რომ ლე ბიც გან-

კუთ ვნი ლია წარ მოე ბის პრო ცეს ში, ან მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სას მოხ-

მა რე ბი სათ ვის.

მა რა გებ ში შე დის:

·	 სა ცა ლო ვაჭ რო ბის სა ქო ნე ლი (ა ნუ შეს ყი დუ ლი სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც გა-

სა ყი და დაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჩვეუ ლებ რი ვი საქ მია ნო ბის პრო ცეს ში);
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·	 ქო ნე ბის დე ვე ლო პე რის მი წა და შე ნო ბე ბი, რომ ლე ბიც გა სა ყი და დაა 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჩვეუ ლებ რი ვი საქ მია ნო ბის პრო ცეს ში;

·	 მწარ მოებ ლის ნედ ლეუ ლი და მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც წარ მოე ბის პრო-

ცეს ში მოხ მა რე ბის თვი საა გა მიზ ნუ ლი, ნა წი ლობ რივ წარ მოე ბუ ლი სა ქო-

ნე ლი, რომ ლის წარ მოე ბა არ დას რუ ლე ბუ ლა (ზოგ ჯერ „დაუმ თავ რე ბელ 

წარ მოე ბას“ უწო დე ბენ) და წარ მოე ბუ ლი სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც გა სა ყი-

და დაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი (ზოგ ჯერ „მზა პრო დუქ ციას“ უწო დე ბენ);

·	 სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ცია მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ (იხ. ზე-

მოთ  1-ლი და მე-2 მა გა ლი თე ბი). 

სა თა და რი გო ნა წი ლე ბი, სა თა და რი გო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და მომ სა ხუ რე ტექ-

ნი კა, რო მე ლიც მო სა ლოდ ნე ლია, რომ გა მო ყე ნე ბუ ლიქ ნე ბა ერ თზე მე ტი პე-

რიო დის გან მავ ლო ბა ში, აკ მა ყო ფი ლე ბენ ძი რი თა დი სა შუა ლე ბის გან მარ ტე-

ბას და მე-7 გან ყო ფი ლე ბის - გრძელვადიანი აქტივები - შე სა ბა მი სად უნ და 

აღი რიც ხოს.

თუ მსგავ სი აქ ტი ვე ბი მო სა ლოდ ნე ლი არ არის, რომ ერ თზე მე ტი პე რიო დის 

გან მავ ლო ბა ში გა მოი ყე ნე ბა, ისი ნი მა რა გების სა ხით უნ და აღი რიც ხოს მე-6 

გან ყო ფი ლე ბის შე სა ბა მი სად.

მარაგების კონსიგნაცია

ზო გიერთ დარ გში მი ღე ბუ ლია მწარ მოებ ლის მიერ სა ქონ ლის დის ტრი ბუ ტო-

რის ან დი ლე რის თვის „კონ სიგ ნა ციით“ მი წო დე ბა. კონ სიგ ნა ცია არის შე თან-

ხმე ბა, რომ ლის მი ხედ ვით მა რაგებს ფლობს ერ თი მხა რე - დის ტრი ბუ ტო რი 

ან დი ლე რი (რო მე ლიც სა ბო ლოო მომ ხმა რე ბელ ზე ყი დის მას) - რო დე საც ამ 

მა რაგებს სხვა მხა რე აკონ ტრო ლებს,  რო გორც წე სი, ეს არის მწარ მოე ბე ლი, 

რო მე ლიც ფლობს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას. სხვა სიტ ყვე ბით, კონ სიგ ნა ციუ რი 

მა რა გების ეკო ნო მი კუ რი არ სი გა ყიდ ვის და უკან დაბ რუ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე 

„გა ყი დუ ლი“ სა ქონ ლის მსგავ სია.  

კონ სიგ ნა ციურ მა რაგ ებთან და კავ ში რე ბით ძი რი თა დი სა კით ხი, რაც უნ და 

დად გინ დეს არის შემ დე გი - იგი მწარ მოებ ლის აქ ტი ვია თუ დის ტრი ბუ ტო რის. 

მწარმოებელმა დისტრიბუტორის მიერ კონსიგნაციით ფლობილი მარაგი 

უნდა აღიაროს, როგორც მწარმოებლის მარაგი, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც კონტროლის უფ ლე ბა გა და ცე მუ ლია დის ტრი ბუ ტო რის თვის. გარ-

და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ფლო ბი სა, გა რე მოე ბე ბი, რომ ლე ბიც მიუ თი თე ბენ, 

რომ მწარ მოე ბე ლი აკონ ტრო ლებს კონ სიგ ნა ციურ მა რაგებს, მოი ცავს შემ-

დეგს: 

·	 მწარ მოე ბელს აქვს გაუ ყი და ვი მა რა გების უკან დაბ რუ ნე ბის მოთ ხოვ-

ნის უფ ლე ბა;

·	 მწარ მოე ბელს აქვს ამ მა რა გების მე სა მე მხა რე ზე (მა გა ლი თად, სხვა 

დის ტრი ბუ ტო რი) გა და ცე მის უფ ლე ბა;

·	 დის ტრი ბუ ტორს არ გააჩ ნია უპი რო ბო მო ვა ლეო ბა, რომ სა ქონ ლის-

თვის გა დაი ხა დოს, თუ არ მოხ დე ბა კონ კრე ტუ ლი მოვ ლე ნა, რო გო რი-
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ცაა მა გა ლი თად, სა ქონ ლის გა ყიდ ვა სა ბო ლოო მომ ხმა რე ბელ ზე (მიუ-

ხე და ვად იმი სა, რომ შეიძ ლე ბა მოით ხო ვე ბო დეს დე პო ზი ტი ან სხვა 

სა ხის ავან სი).

მე-3 მაგალითი - კონსიგნაციური მარაგები

მწარ მოე ბე ლი, ოფი ცია ლუ რი შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ქო ნელს აწ ვდის 

დის ტრი ბუ ტო რის საწ ყობს. დის ტრი ბუ ტო რი მწარ მოებ ლის სა ხე ლით ახორ-

ციე ლებს სა ქონ ლის მარ კე ტინგს სა ბო ლოო მომ ხმა რე ბელ ზე. სა ქონ ლის გა-

სა ყიდ ფასს გან საზ ღვრავს მწარ მოე ბე ლი. თუმ ცა, გარ კვეულ გა რე მოე ბებ-

ში დის ტრი ბუ ტორს გარ კვეუ ლი ფას დაკ ლე ბის შე თა ვა ზე ბის უფ ლე ბა აქვს 

მწარ მოებ ლის მიერ წი ნას წარ გან საზ ღვრუ ლი დია პა ზო ნის ფარ გლებ ში. 

დის ტრი ბუ ტორს არ გააჩ ნია ამ სა ქონ ლის მწარ მოებ ლის თვის გა დახ დის 

ვალ დე ბუ ლე ბა მა ნამ, სა ნამ დის ტრი ბუ ტო რი სა ბო ლოო მომ ხმა რებ ლის გან 

არ მიი ღებს გა დახ დას. სა ქო ნე ლი, რო მელ საც დის ტრი ბუ ტო რი ვერ გა ყი დის 

მწარ მოებ ლის გან სა ქონ ლის მი ღე ბი დან 2 თვე ში, დის ტრი ბუ ტორს შეუძ ლია: 

(i) დაუბ რუ ნოს მწარ მოე ბელს; ან

(ii) შეის ყი დოს (ა ნუ მა რაგ ზე კონ ტრო ლი მწარ მოებ ლი დან დის ტრი ბუ-

ტორ ზე გა და დის და დის ტრი ბუ ტორს წარ მოექ მნე ბა მწარ მოებ ლის-

თვის სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ დის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე-

ბუ ლე ბა). 

მწარ მოე ბე ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას ინარ ჩუ ნებს სა ბო ლოო მომ ხმა რე-

ბელ ზე გა ყიდ ვამ დე ან დის ტრი ბუ ტორ ზე გა ყიდ ვამ დე (ა ნუ რო დე საც დის-

ტრი ბუ ტო რი არ ჩევს მწარ მოე ბელს არ დაუბ რუ ნოს სა ქო ნე ლი, რო მელ საც 

ის ფლობ და ორი თვის გან მავ ლო ბა ში).

მა ნამ, სა ნამ სა ქო ნე ლი სა ბო ლოო მომ ხმა რე ბელ ზე ან დის ტრი ბუ ტორ ზე 

(რო გორც ზე მოთ იქ ნა ახ სნი ლი) არ გაი ყი დე ბა, მწარ მოებ ლის გან დის ტრი-

ბუ ტო რის თვის მი წო დე ბუ ლი კონ სიგ ნა ციუ რი სა ქო ნე ლი მა რა გების სა ხით 

აი სა ხე ბა მწარ მოებ ლის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში, რად გან 

ის მწარ მოებ ლის აქ ტივია.

დის ტრი ბუ ტო რის მიერ ფლო ბილ სა ქო ნელ ზე მწარ მოებ ლის კონ ტრო ლის 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი მოი ცავს შემ დეგს: 

·	 მწარ მოე ბე ლი ფლობს სა ქონ ლის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას;

·	 სა ქო ნე ლი იყი დე ბა მწარ მოებ ლის მიერ გან საზ ღვრუ ლი პი რო ბე ბით, 

რად გან დის ტრი ბუ ტორს მხო ლოდ წი ნას წარ გან საზ ღვრუ ლი დია პა-

ზო ნის ფარ გლებ ში ფას დაკ ლე ბის შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა აქვს;

·	 დის ტრი ბუტორს არ გააჩ ნია მის მიერ მწარ მოებ ლის გან კონ სიგ ნა ციით 

ფლო ბი ლი სა ქონ ლის თვის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა.

დის ტრი ბუ ტო რის საწ ყობ ში სა ქონ ლის გა და ტა ნი სას დის ტრი ბუ ტორს თუ ექ-

ნე ბა მწარ მოებ ლის თვის დე პო ზი ტის (ან ავან სის) გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა, 

მა შინ ეს დე პო ზი ტი მწარ მოებ ლის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე-
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ბა ში აი სა ხე ბა ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხით (დის ტრი ბუ ტო რის ფი ნან-

სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში კი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის სა ხით) მა ნამ, 

სა ნამ სა ქო ნე ლი არ გაი ყი დე ბა სა ბო ლოო მომ ხმა რე ბელ ზე ან დის ტრი ბუ-

ტორ ზე. 

სა ქონ ლის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი უნ და აღიარ დეს და შე ფას-

დეს მე-13 გან ყო ფი ლე ბის - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებებიდან - შე სა ბა მი სად.

მარაგების შეფასება

6.3 სა წარ მომ მა რა გები უნ და  შეა ფა სოს თვით ღი რე ბუ ლე ბა სა და შე ფა სე ბულ 

გა სა ყიდ ფასს შო რის უმ ცი რე სი თან ხით, რო მელ საც გა მოკ ლე ბუ ლი აქვს 

პრო დუქ ციის დას რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბი.

თავ და პირ ვე ლად აღია რე ბის შემ დეგ მა რა გე ბი უნ და შე ფას დეს თვით ღი-

რე ბუ ლე ბით, რო გორც ეს მი თი თე ბუ ლია  6.4–6.9 პუნ ქტებ ში).  თი თოეუ ლი 

საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ბო ლოს სა წარ მომ უნ და გა ნი ხი ლოს გაუ ფა სუ რე-

ბუ ლია თუ არა მა რა გები (იხ. პუნ ქტი 6.10). თუ გაუ ფა სუ რე ბუ ლია, მა შინ მა რა-

გების სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა მი სი თვით ღი რე ბუ ლე ბი დან უნ და შემ ცირ-

დეს შე ფა სე ბულ გა სა ყიდ ფა სამ დე, რო მელ საც  გა მოკ ლე ბუ ლი აქვს დას რუ-

ლე ბი სა და გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბი“.

გაუ ფა სუ რე ბის მსგავ სი აღ რიც ხვა სა წარ მოს თა ვი დან აა ცი ლებს ფი ნან სუ-

რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში მა რა გების ასახ ვას იმა ზე მე ტი თან ხით, 

რა ოდე ნო ბის ფუ ლა დი სახ სრე ბის მი ღე ბა საც მოე ლის სა წარ მო თი თოეუ ლი  

მა რა გების გა ყიდ ვი დან ჩვეუ ლებ რი ვი სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის პრო ცეს ში.

გა სა ყი დი ფა სი არის კონ კრე ტუ ლი მა რა გების სა წარ მოს თვის სპე ცი ფი კუ რი, 

მის მიერ შე ფა სე ბუ ლი სა მო მავ ლო ფა სი (გან სა კუთ რე ბით სა ქონ ლის, ნედ-

ლეუ ლი სა და მა სა ლე ბის), რო მე ლიც შეიძ ლე ბა იქ ნეს მი ღე ბუ ლი ჩვეუ ლებ-

რი ვი სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბი სას. რაც შეე ხე ბა დაუმ თავ რე ბელ წარ მოე ბას, 

გა სა ყი დი ფა სი უნ და გა ნი საზ ღვროს მზა პრო დუქ ციის გა სა ყი დი ფა სით, შემ-

ცი რე ბუ ლი მი სი წარ მოე ბის დას რუ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბით. შე-

ფა სე ბებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი:

·	 ჩვეუ ლებ რი ვი ფა სე ბი, რომ ლე ბიც საან გა რიშ გე ბო სა წარ მომ გა მოი ყე-

ნა ბო ლო დროს თა ვი სი სა ქონ ლის გა ყიდ ვი სას;

·	 ყვე ლა ზე საი მე დო ხელ მი საწ ვდო მი მტკი ცე ბუ ლე ბა, ანუ მიმ დი ნა რე სა-

ბაზ რო ფა სე ბი;

·	 მა რა გების ფლო ბის მი ზა ნი, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც მა რა გები 

ფლო ბი ლია წი ნას წარ გან საზ ღვრუ ლი ფა სის მქო ნე კონ კრე ტუ ლი ხელ-

შეკ რუ ლე ბი სათ ვის (ნე ბის მიე რი ფორ ვარ დუ ლი შეს ყიდ ვის ან გა ყიდ ვის 

ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის მო ნა წი ლე მხა რე უკ ვე არის სა წარ მო);

·	 საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დგო მი მოვ ლე ნე ბი (მა გა ლი თად, გა სა-

ყი დი ფა სის ან მწარ მოებ ლის და ნა ხარ ჯე ბის ცვა ლე ბა დო ბა) იმ დე ნად, 
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რამ დე ნა დაც ეს ცვა ლე ბა დო ბა ადას ტუ რებს იმ პი რო ბებს, რომ ლე ბიც 

არ სე ბობ და საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ში.

სა წარ მოს თვის სპე ცი ფი კუ რი ფა სი ნიშ ნავს, რომ ეს არის ფა სი, რომ ლის მი-

ღე ბა საც სა წარ მო მოე ლის კონ კრე ტუ ლი მა რა გების გა ყიდ ვი დან. ამი ტომ ის 

ით ვა ლის წი ნებს იმ სპე ცი ფი კურ გა რე მოე ბებს, სა დაც თვი თონ ეწე ვა საქ-

მია ნო ბას, ამ დე ნად, შე ფა სე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სი შეიძ ლე ბა იგი ვე არ იყოს, 

რაც მიმ დი ნა რე სა ბაზ რო ფა სი (რო მე ლიც სა წარ მოს თვის სპე ცი ფი კუ რი არ 

არის). 

იმის გა სა გე ბად, რას წარ მოად გენს წარ მოე ბის დას რუ ლე ბი სათ ვის სა ჭი-

რო და ნა ხარ ჯე ბი, ქვე მოთ, პუნ ქტში 6.7 იხი ლეთ გა და მუ შა ვე ბის და ნა ხარ-

ჯე ბი.

გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბი არის გა რი გე ბის პირ და პი რი და ნა ხარ ჯე ბი, რო მელ-

თა გა წე ვა აუ ცი ლე ბე ლია იმი სათ ვის, რომ სა წარ მომ გა ყი დოს სა ქო ნე ლი, 

მა გა ლი თად,  გა ყიდ ვის სა კო მი სიო. ეს თა ვი სი ხა სია თით მზარ დი და ნა ხარ-

ჯია. სხვა სიტ ყვე ბით, სა წარ მო ამ და ნა ხარჯს არ გას წევ და, თუ გა ყიდ ვა არ 

მოხდებოდა. მიუ ხე და ვად ამი სა, გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბი ხარ ჯის სა ხით უნ და 

აღიარ დეს სა წარ მოს მიერ მა თი გა წე ვი სას.

მა რა გების გაუ ფა სუ რე ბის (ა ნუ ჩა მო წე რა შე ფა სე ბულ გა სა ყიდ ფა სამ დე, 

შემ ცი რე ბუ ლი დას რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბით) ბუ-

ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვა გან ხი ლუ ლია ქვე მოთ მო ცე მულ პუნ ქტში 6.10.

6 .4 მარაგების თვითღირებულება მოი ცავს ყვე ლა ნაირ და ნა ხარჯს, რო მე ლიც 

უშუა ლოდ და კავ ში რე ბუ ლია მა რა გების არ სე ბულ ად გი ლამ დე ტრან სპორ-

ტი რე ბა სა და მათ ახ ლან დელ მდგო მა რეო ბა ში მოყ ვა ნას თან, მათ შო რის: 

(ა)    შე ძე ნის და ნა ხარ ჯებს; 

(ბ)    გა და მუ შა ვე ბის და ნა ხარ ჯებ სა; და 

(გ) სხვა და ნა ხარ ჯებს, რომ ლე ბიც უშუა ლო დაა და კავ ში რე ბუ ლი მა რა-

გების არ სე ბულ ად გი ლამ დე ტრან სპორ ტი რე ბა სა და მათ ახ ლან დელ 

მდგო მა რეო ბა ში მოყ ვა ნას თან.

მა რა გის არ სე ბულ ად გი ლამ დე ტრან სპორ ტი რე ბა სა და მათ ახ ლან დელ 

მდგო მა რეო ბა ში მოყ ვა ნას თან უშუა ლოდ და კავ ში რე ბუ ლი სხვა და ნა ხარ ჯე-

ბის მა გა ლი თე ბია: კონ კრე ტუ ლი შეკ ვე თის შე სა ფე რი სი პრო დუქ ტის და მუ-

შა ვე ბის და ნა ხარ ჯე ბი. ასე ვე მა რა გების და საწ ყო ბე ბის (შე ნახ ვის) და ნა ხარ-

ჯე ბი, რო დე საც და საწ ყო ბე ბა სა წარ მოო პრო ცე სის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია 

(მა გა ლი თად, რო დე საც ბე ტო ნის ბლო კე ბი უნ და გაშ რეს იმი სათ ვის, რომ შე-

საძ ლე ბე ლი იყოს მა თი გა ყიდ ვა). 

სა წარ მოო ნარ ჩე ნე ბის ზე ნორ მა ტიუ ლი ოდე ნო ბა  (სა წარ მოო შეც დო მე ბის 

ჩათ ვლით), გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბი და ად მი ნის ტრა ციუ ლი ზედ ნა დე ბი ხარ-

ჯე ბი, არ შე დის მა რა გების თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში, ისი ნი შე სა ბა მი სი პე რიო-

დის ხარ ჯე ბია.
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6.5 მა რა გების შეძენის დანახარჯები მოი ცავს მი სი შე ძე ნის (ნას ყი დო ბის) 

ფასს, იმ პორ ტის გა და სა ხად სა და სხვა გა და სა ხა დებს (ა რა პირ და პი რი 

გა და სა ხა დე ბის გარ და, რომ ლე ბიც შემ დგომ ში დაბ რუ ნე ბას (ჩათ ვლას) 

ექ ვემ დე ბა რე ბა), ტრან სპორ ტი რე ბის, დატ ვირ თვა- გად მოტ ვირ თვის და-

ნა ხარ ჯებ სა და სხვა და ნა ხარ ჯებს, რომ ლე ბიც უშუა ლოდ არის და კავ ში-

რე ბუ ლი მზა პრო დუქ ციის, ნედ ლეუ ლის, მა სა ლე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის 

შე ძე ნას თან. შე ძე ნის და ნა ხარ ჯე ბის დათ ვლი სას  გაან გა რი შე ბუ ლი თან-

ხა შემ ცირ დე ბა სა ვაჭ რო დათ მო ბის, სხვა დას ხვა სა ხის ფას დათ მო ბი სა და 

სხვა ანა ლო გიუ რი მუხ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბით. თუ გა დახ და გა და ვა დე ბუ-

ლია (შემ დგო მი გა დახ დის პი რო ბით) და შემ დგო მი გა დახ დის ფა სი მე ტია 

დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფას ზე, მა შინ მა რა გე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში 

ასა ხუ ლი შე ძე ნის ფა სი იქ ნე ბა გა რი გე ბის თა რი ღის თვის ხელ მი საწ ვდო მი 

დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სი. სხვაო ბა შემ დგო მი გა დახ დის ფას სა და 

დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფასს შო რის უნ და აღი რიც ხოს მე-5 გან ყო ფი-

ლე ბის - „ფინანსური ინსტრუ მენტები“ - შე სა ბა მი სად.

მე-4 მაგალითი - შეძენის დანახარჯები

A  სა წარ მო აწარ მოებს სა ბავ შვო ხის ავეჯს. მან სა წარ მოო მიზ ნე ბი სათ ვის 

მომ წო დებ ლის გან შეი ძი ნა წიწ ვო ვა ნი ხე- ტყის მა სა ლის 5 კონ ტეი ნე რი.

მომ წო დებ ლის სტან დარ ტუ ლი გა სა ყი დი ფა სია 1,400 ლა რი თი თოეუ ლი 

კონ ტეი ნე რის თვის. თუმ ცა, ერ თგულ მომ ხმა რე ბელს, A სა წარ მოს ერ თგუ-

ლე ბის 10%-ია ნი ფას დაკ ლე ბა შეს თა ვა ზეს. A სა წარ მო 210 ლარს იხ დის 

ხე- ტყის მა სა ლის ქარ ხა ნამ დე ტრან სპორ ტი რე ბი სათ ვის (დაზ ღვე ვის ჩათ-

ვლით) და და მა ტე ბით 30 ლარს - თა ვის ქარ ხა ნა ში გად მოტ ვირ თვის თვის. 

A საწარმო მომწოდებლის ანგარიშ-ფაქტურაში ასახულ დღგ-ის ჩათვლას 

იღებს სახელმწიფოსგან, 

შეძენის დანახარჯებია:

ლარი

შეძენის ფასი 1,400

ფასდაკლება (10% x 1,400 ლარი) (140)

ტრანსპორტირების დანახარჯი 210

ჩამოტვირთვის და დალაგების დანახარჯი 30

შეძენის მთლიანი დანახარჯი 1,500

თუ A სა წარ მო და რიც ხულ დღგ-ს ვერ ჩაით ვლის, მა შინ ზე მოთ მო ცე მულ 

მთლიან და ნა ხარ ჯებ ში შე ვა, ასე ვე ამ შე ძე ნის შე სა ფე რი სი დღგ-ის გა ნაკ ვე-

თე ბის შე სა ბა მი სად გა მოთ ვლი ლი გა და სა ხა დი.

მე-5 მაგალითი - გადავადებული გადახდა

დარ გში, სა დაც ოპე რი რებს B სა წარ მო, მომ წო დებ ლის ჩვეუ ლებ რი ვი კრე-

დი ტის ვა დაა სა ქონ ლის მი ღე ბი სას გა დახ და. 

20X1 წლის 1 იან ვარს B სა წარ მომ 1,100 ლა რის სა ქო ნე ლი იყი და მომ წო-
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დებ ლის გან 12 თვია ნი კრე დი ტით. B სა წარ მოს სა ქონ ლის ფა სი 20X1 წლის 

1 იან ვარს რომ გა დაე ხა და, მომ წო დე ბე ლი მას ამ სა ქონ ლის თვის მხო-

ლოდ 1,000 ლარს დაა კის რებ და. გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი კრე დი ტით შე ძე ნის 

ფას სა (1,100 ლა რი) და დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფასს (1,000 ლა რი) შო-

რის სხვაო ბა წარ მოად გენს და ფი ნან სე ბის და ნა ხარჯს და ამი ტომ, პუნ-

ქტის 5.8 შე სა ბა მი სად B სა წარ მომ მა რა გების ღი რე ბუ ლე ბა 1,000 ლა რად 

უნ და შეა ფა სოს. 100 ლა რი გან სხვა ვე ბა (1,100 ლარს გა მოკ ლე ბუ ლი 1,000 

ლა რი) უნ და აღი რიც ხოს, რო გორც საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი, პუნ ქტის 5.9 შე-

სა ბა მი სად.

6.6 სა წარ მომ არა ფუ ლა დი აქ ტი ვის ან აქ ტი ვე ბის, ან ფუ ლა დი და არა ფუ-

ლა დი აქ ტი ვე ბის ერ თობ ლი ვად გაც ვლის შე დე გად შე ძე ნი ლი მა რა გების 

თვით ღი რე ბუ ლე ბა უნ და შეა ფა სოს აღია რე ბის თა რი ღის მდგო მა რეო ბით 

გან საზ ღვრუ ლი, მა თი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბით, იმ 

შემ თხვე ვის გარ და, რო დე საც (ა) გაც ვლის ოპე რა ციას არ გააჩ ნია კო მერ-

ციუ ლი ში ნაარ სი, ან (ბ) არც მი ღე ბუ ლი და არც გა და ცე მუ ლი აქ ტი ვის სა-

ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა არ არის საი მე დოდ შე ფა სე ბა დი. ასეთ შემ თხვე ვა ში, 

აქ ტი ვის თვით ღი რე ბუ ლე ბა გა ნი საზ ღვრე ბა გა და ცე მუ ლი აქ ტი ვის სა ბა-

ლან სო ღი რე ბუ ლე ბით.

სა წარ მომ უნ და გაით ვა ლის წი ნოს არა ფუ ლა დი აქ ტი ვე ბის გაც ვლას აქვს თუ 

არა კო მერ ციუ ლი ში ნაარ სი იმის გან ხილ ვით, თუ რამ დე ნა დაა მო სა ლოდ ნე-

ლი, რომ მო მა ვალ ში ფუ ლა დი ნა კა დე ბი შეიც ვლე ბა გაც ვლის ამ ოპე რა ციის 

შე დე გად.

გან სხვა ვე ბუ ლი საგ ნე ბის გაც ვლას, რო გორც წე სი, კო მერ ციუ ლი ში ნაარ სი 

აქვს. მსგავ სი საგ ნე ბის გაც ვლას კო მერ ციუ ლი ში ნაარ სი არა აქვს.

მე-6 მაგალითი - არაფულადი აქტივების გაცვლა

C სა წარ მო საბ ავშვო ხის ავეჯს აწარ მოებს. იგი მომ წო დებ ლის გან რე გუ ლა-

რუ ლად ყი დუ ლობს წიწ ვო ვან ხე- ტყის მა სა ლას მომ წო დებ ლის სტან დარ-

ტულ გა სა ყიდ ფა სად. 

20X1 წლის 31 დე კემ ბერს C სა წარ მომ მომ წო დებ ლის გან შეი ძი ნა 2 კონ ტეი-

ნე რი ხე- ტყის მა სა ლა სტან დარ ტულ გა სა ყიდ ფა სად, 1,400 ლა რი თი თოეუ ლი 

კონ ტეი ნე რის თვის, C სა წარ მოს მიერ მომ წო დებ ლის თვის 3 მერ ხის მი წო-

დე ბის სა ნაც ვლოდ. ეს 3 მერ ხი C სა წარ მომ დაამ ზა და და მი სი სა წარ მოო 

თვით ღი რე ბუ ლე ბა 1,000 ლა რია.  20X1 წლის 31 დე კემ ბერს C სა წარ მოს ამ 

გაც ვლი ლი არა ფუ ლა დი საგ ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დო შე ფა სე-

ბაა 1,400 ლა რი.

ამ გა რი გე ბას კო მერ ციუ ლი ში ნაარ სი აქვს და გაც ვლი ლი აქ ტი ვე ბის სა ბაზ-

რო ღი რე ბუ ლე ბა (მი ღე ბუ ლი 2 კონ ტეი ნე რი ხე- ტყის მა სა ლა და გა და ცე მუ-

ლი 3 მერ ხი) საი მე დოდ შე ფა სე ბა დია, C სა წარ მომ მი ღე ბუ ლი ხე- ტყის მა სა-

ლის ღი რე ბუ ლე ბა 1,400 ლა რად უნ და შეა ფა სოს (ა ნუ, აღია რე ბის თა რი ღით 

საბაზრო ღირებულების ხელმძღვანელობისეული საიმედო შეფასება).
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6.7 მა რა გების გადამუშავების დანახარჯები მოი ცავს ისეთ და ნა ხარ ჯებს, 

რომ ლე ბიც უშუა ლო დაა და კავ ში რე ბუ ლი პრო დუქ ციის ერ თეუ ლე ბის 

წარ მოე ბას თან  (მა გა ლი თად, სა წარ მოო პრო ცეს ში უშუა ლოდ  ჩარ თუ-

ლი პერ სო ნა ლის ხარ ჯე ბი). გარ და ამი სა, მოი ცავს სა წარ მოო ზედ ნა დებ 

ხარ ჯებ საც, რომ ლე ბიც გა წეუ ლია ნედ ლეუ ლი სა და მა სა ლე ბის მზა პრო-

დუქ ციად გარ დაქ მნის /გა და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში (მა გა ლი თად, სა წარ მოო 

და ნიშ ნუ ლე ბის შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი სა და მოწ ყო ბი ლო ბე ბის ცვე თა და 

საექ სპლუა ტა ციო და ნა ხარ ჯე ბი).

სა წარ მოო ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბი სა და არა პირ და პი რი სა წარ მოო და ნა ხარ-

ჯე ბის მა გა ლი თე ბია: ქარ ხნის ზე დამ ხედ ვე ლის ხელ ფა სი და და ქი რა ვე ბით 

მო მუ შა ვე თა სა წარ მოო პრო ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა გა სამ რჯე ლოე ბი, 

ქარ ხნის ქი რა, საექ სპლუა ტა ციო ხარ ჯი, გათ ბო ბის, გა ნა თე ბის ხარ ჯე ბი, ძი-

რი თა დი სა შუა ლე ბე ბის ქო ნე ბის გა და სა ხა დი და ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბის 

ცვე თა.

გა სათ ვლის წი ნე ბე ლია, რომ მა რა გის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში არ შე დის თა-

ნამ შრო მელ თა ხელ ფა სე ბი, რომ ლე ბიც ამ მა რა გის მი წო დე ბის ან მონ ტა-

ჟის მომ სა ხუ რე ბის თვის არის გა წეუ ლი. მა რა გის მი წო დე ბა ან მონ ტა ჟი არ 

არის თა ვად ამ მა რა გის სა წარ მოო პრო ცე სის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი, ამი ტომ 

ამ გვა რი ხარ ჯე ბი არ შე დის გა და მუ შა ვე ბის ხარ ჯებ ში და კლა სი ფი ცირ დე ბა 

რო გორც და საქ მე ბულ თა ანაზ ღაუ რე ბა შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბის და გაუ ნა-

წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში.

სა წარ მოო და ნა ხარ ჯე ბი შეიძ ლე ბა იყოს ცვა ლე ბა დი ან ფიქ სი რე ბუ ლი.

თი თოეულ მა სა წარ მომ უნ და გან საზ ღვროს მა რაგ ებზე სა წარ მოო ზედ ნა დე-

ბი ხარ ჯე ბის გა ნა წი ლე ბის რა ციო ნა ლუ რი და თან მიმ დევ რუ ლი სა ფუძ ვე ლი. 

მი ღე ბუ ლი პო ლი ტი კით ზედ მე ტად არ უნ და შე ფას დეს (და არც ნაკ ლე ბად არ 

უნ და შე ფას დეს) მა რა გების ღი რე ბუ ლე ბა. კერ ძოდ, სა წარ მომ არ უნ და გა-

ნა ხორ ციე ლოს მა რაგ ებში ფაქ ტობ რი ვად გა წეულ ზედ ნა დებ ხარ ჯებ ზე მე ტი 

ხარ ჯე ბის კა პი ტა ლი ზე ბა.

მე-7 მაგალითი - ფიქსირებული საწარმოო ზედნადები ხარჯების განაწილება 

1-ლი სცენარი - განაწილების მარტივი საფუძველი = ფაქტობრივი ხარჯების 

გაყოფა ფაქტობრივ წარმოებაზე 

D საწარმოს შესაფერისი ინფორმაცია:

· 20X1 წლის წარმოება = 10,000 ერთეული.

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

10 ლარი არის ფიქსირებული საწარმოო ზედნადები ხარჯის კომპონენტი თი-

თოეული ერთეული მარაგებისთვის (100,000 ლარი მთლიანი ფიქსირებული 

საწარმოო ზედნადები ხარჯი / 10,000 ერთეული).

მე-2 სცენარი: შედარებით რთული განაწილების საფუძველი = წინასწარ 

განსაზღვრული ზედნადები ხარჯების შთანთქმის განაკვეთი. 



81

E საწარმოს შესაფერისი ინფორმაცია:

· საწარმოო წარმადობა სრული დატვირთვით = 10,000 ერთეული 

წელიწადში;

· ჩვეულებრივი წარმადობა = 8,000 ერთეული წელიწადში;

· 20X1 წლის დასაწყისში E საწარმომ შეაფასა, რომ მთლიანი ფიქსირებული 

საწარმოო ზედნადები ხარჯები  20X1 წელს იქნებოდა 100,000 ლარი; 

· E საწარმოს პოლიტიკაა ფიქსირებული საწარმოო ზედნადები ხარჯების 

განაწილება ჩვეულებრივი წარმადობის საფუძველზე, წინასწარ გან-

საზღვრული ფიქსირებული საწარმოო ზედნადები ხარჯების შთანთქმის 

განაკვეთების გამოყენებით;

· 20X1 წლისთვის საწარმოო ზედნადები ხარჯების შთანთქმის განაკვეთი 

წინასწარ განისაზღვრა 12.5 ლარით ერთეულზე (100,000/8,000 ლარი 

ერთეულზე);

· 20X1 წლის ფაქტობრივი წარმოება = 7,500 ერთეული;

· 20X1 წლის ფაქტობრივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები = 90,000 ლარი.

წინასწარ განსაზღვრული საწარმოო ზედნადები ხარჯების შთანთქმის გა-

ნაკვეთის გამოყენებით E საწარმომ წლის განმავლობაში მთლიანად გაა-

ნაწილა 93,750 ლარი (7,500 ერთეული x 12.5 ლარი ერთეულზე) ფიქსირებული 

საწარმოო ზედნადები ხარჯი თავის მარაგებზე. თუმცა, ფაქტობრივი 

საწარმოო ზედნადები ხარჯი (90,000 ლარი) ნაკლებია განაწილებულ 93,750 

ლარზე. ამიტომ, თავისი მარაგების საბალანსო ღირებულების ზემდეტად 

შეფასების თავიდან ასაცილებლად E საწარმომ ხარჯი შეასწორა 3,750 

ლარის ოდენობით (93,750 – 90,000).

6 .8 ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

თვითღირებულება . მე-8 გან ყო ფი ლე ბის – „ბიოლოგიური აქტივები 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“ – შე სა ბა მი სად, სა სოფ ლო- სა მეურ-

ნეო პრო დუქ ციის მა რა გე ბი, რომ ლე ბიც სა წარ მომ მიი ღო ბიო ლო გიუ რი 

აქ ტი ვე ბი დან, თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას უნ და შე ფას დეს გა ყიდ ვის-

თვის აუ ცი ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი შე ფა სე ბუ ლი გა სა ყი დი 

ფა სით, რო მე ლიც გან საზ ღვრუ ლია ნა ყო ფის მი ღე ბის მო მენ ტის თვის. წი-

ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის, ეს თან ხა მიიჩ ნე-

ვა მა რა გების თვით ღი რე ბუ ლე ბად ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი თა რი ღი სათ ვის. 

ახ სნა და მა გა ლი თე ბი იხი ლეთ პუნ ქტში 8.15.
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6 .9 თვითღირებულების ფორმულები – სა წარ მომ ინ დი ვი დუა ლუ რად იდენ-

ტი ფი ცი რე ბა დი მა რა გე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა, ასე ვე კონ კრე ტუ ლი პროექ-

ტე ბის თვის წარ მოე ბუ ლი და გან კუთ ვნი ლი სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის 

თვით ღი რე ბუ ლე ბა ცალ -ცალ კე უნ და გან საზ ღვროს მათ ზე გა წეუ ლი ინ დი ვი-

დუა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბის იდენ ტი ფი კა ციით. ყვე ლა სხვა მა რა გების თვით ღი-

რე ბუ ლე ბა უნ და შე ფას დეს ე.წ. FIFO მეთოდით (რომ ლის მი ხედ ვი თაც საან-

გა რიშ გე ბო პე რიოდ ში, პირ ველ რიგ ში რეა ლი ზე ბუ ლად მიიჩ ნე ვა ის სა ქო ნე-

ლი, რო მე ლიც საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის და საწ ყი სის თვის მიე კუთ ვნე ბა მა-

რაგებს, ხო ლო შემ დეგ ის სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც წარ მოე ბუ ლია (შე ძე ნი ლია) 

საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, მი სი წარ მოე ბის (შე ძე ნის) დროის 

მი ხედ ვით), ან საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორ მუ ლის გა მო ყე ნე ბით. 

რო დე საც სა ჭი რო არ არის ინ დი ვი დუა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბის გა მოვ ლე ნის 

მე თო დის გა მო ყე ნე ბა, სა წარ მოებ მა უნ და გაა კე თონ არ ჩე ვა ნი, ე.წ. FIFO მე-

თოდს გა მოი ყე ნე ბენ თუ სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლას. 

შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხვა თვით ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლის შერ ჩე ვა მა რა-

გების სხვა დას ხვა ჯგუ ფე ბი სათ ვის (ა ნუ იმ მა რა გე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ერ-

თმა ნე თის გან გან სხვავ დე ბა ხა სია თი თა და გა მო ყე ნე ბით). 

FIFO მე თო დი გუ ლის ხმობს, რომ მა რა გები, რო მე ლიც პირ ვე ლად იქ ნა შე-

ძე ნი ლი ან წარ მოე ბუ ლი, პირ ველ რიგ ში იყი დე ბა. მა შა სა და მე, პე რიო დის 

ბო ლოს მა რაგებ ში არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბი შე ფას დე ბა ბო ლო შეს ყიდ ვე ბის ფა-

სე ბით (იხ. ქვე მოთ მე-8 მა გა ლი თი) 

სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლით მა რა გის თი თოეულ ერ-

თეულს ღი რე ბუ ლე ბა ენი ჭე ბა მა რა გების სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე-

ბის სა ფუძ ველ ზე. სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბა შეიძ ლე ბა გა მო ვით ვა-

ლოთ უწ ყვე ტად ან ცალ კეუ ლი პე რიო დის სა ფუძ ველ ზე.

სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის პე რიო დის სა ფუძ ველ ზე გა მო სათ ვლე-

ლი ფორ მუ ლით მა რა გების სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა შემ დეგ ნაი რად გა-

მოით ვლე ბა: საწ ყი სი მა რა გე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა + პე რიო დის გან-

მავ ლო ბა ში შე ძე ნი ლი ან წარ მოე ბუ ლი მა რა გის თვით ღი რე ბუ ლე ბა/ საწ ყის 

მა რაგ ში ერ თეუ ლე ბის რაო დე ნო ბა + პე რიოდ ში შე ძე ნი ლი ან წარ მოე ბუ ლი 

ერ თეუ ლე ბის რაო დე ნო ბა (მა გა ლი თი 9ა იხი ლეთ ქვე მოთ).

სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის უწ ყვეტ სა ფუძ ველ ზე გა მო სათ ვლე ლი 

ფორ მუ ლა გუ ლის ხმობს ყვე ლა მა რა გების სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ-

ლე ბის ხე ლახ ლა გა მოთ ვლას ყო ვე ლი შე ძე ნის ან წარ მოე ბის შემ დეგ. შე-

სა ბა მი სად, ნე ბის მიერ მო მენ ტში მა რა გების ერ თეუ ლის ღი რე ბუ ლე ბა არის 

სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბა, გა მოთ ვლი ლი ბო ლო შე ძე ნის ან წარ-

მოე ბის შემ დეგ (მა გა ლი თი 9ბ იხი ლეთ ქვე მოთ).

მე-8 მა გა ლი თი -  FIFO მე თო დი

20X1 წლის 1 იან ვარს A სა წარ მო ფლობ და 200 ერ თეულ მზა პრო დუქ ციას, 

თი თოეუ ლი მათ გა ნის ღი რე ბუ ლე ბა (სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა) იყო 10 ლა-

რი. იან ვრის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ციელ და შემ დე გი ოპე რა ციე ბი:
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თარიღი
შეძენილი 

ერთეულები
დანახარჯები 

ერთეულზე, ლარი
მთლიანი დანახარჯი, 

ლარი

11 იანვარი 300 10.85 3,255

21 იანვარი 350 11.50 4,025

26 იანვარი 250 13.00 3,250

სულ 900 10,530

20X1 წლის იან ვრის გა ყიდ ვე ბი:

თარიღი გაყიდული ერთეულები

15 იანვარი 280

22 იანვარი 400

29 იანვარი 80

შე სა ბა მი სად, 20X1 წლის 31 იან ვარს A სა წარ მოს ჰქონ და 340 გა სა ყი დი მა რა-

გების ერ თეუ ლი (ა ნუ  200 საწ ყი სი + 900 იან ვარ ში შე ძე ნი ლი, გა მოკ ლე ბუ ლი 

760 იან ვარ ში გა ყი დუ ლი).

FIFO მე თო დის შე სა ბა მი სად 20X1 წლის 31 იან ვარს დარ ჩე ნი ლი მა რა გე ბის 

ღი რე ბუ ლე ბაა 4,285 ლა რი, რაც შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა:

ფიზიკური მარაგები (ანუ მარაგების ერთეულები)

საწყისი 
მარაგები 
01/01/20X1

11/01/20X1
თითოეული 
10.85 ლარი

21/01/20X1
თითოეული 
11.50 ლარი

26/01/20X1
თითოეული 
13.00 ლარი

საწყისი და შეძენა 200 300 350 250

გაყიდვები:

15/01/20X1 (200) (80) - -

22/01/20X1 - (220) (180) -

29/01/20X1 - - (80) -

31/01/20X1 წ . 
გაყიდული 
ერთეულები

- - 90 250

 (90 ერ თეუ ლი x 11.50) + (250 ერ თეუ ლი x 13.00) = 1,035 ლა რი + 3,250 ლა რი 

= 4,285 ლა რი

20X1 წლის იან ვარ ში გა ყი დუ ლი მა რა გების ღი რე ბუ ლე ბაა 8,245 ლა რი, რაც 

შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა:

ლარი

 საწყისი მარაგები (200 x 10 ლარი) 2,000

 შეძენა 10,530

12,530

 შემცირებული: საბოლოო მარაგებით (4,285)

8,245
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მა გა ლი თი 9ა - სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლა - პე რიო დის 

სა ფუძ ველ ზე 

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც ზე მოთ მო ცე მულ მე-8 მა გა ლით ში, გარ და იმი სა, რომ 

A სა წარ მო სა შუა ლო შე წო ნილ ღი რე ბუ ლე ბას იყე ნებს, რო მე ლიც ყო ველ-

თვიუ რი ინ ტერ ვა ლე ბით გა ნი საზ ღვრე ბა. მა რა გების ერ თეუ ლის სა შუა ლო 

შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბა შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა:

თარიღი შეძენილი ერთეულები
ერთეულის ღირებულება, 

ლარი
სულ

1 იანვარი 200 10 2,000

11 იანვარი 300 10.85 3,255

21 იანვარი 350 11.50 4,025

26 იანვარი 250 13.00 3,250

სულ 1,100(1) 11 .39(2) 12,530(3)

სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვლა:

(1) 200 + 300 + 350 + 250 = 1,100

(2) 12,530 ლა რი/1,100 = 11.3909 ლა რი ერ თეულ ზე

(3) 2,000 ლა რი + 3,255 ლა რი + 4,025 ლა რი + 3,250 ლა რი = 12,530 ლა რი

20X1 წლის 31 იან ვარს ფლო ბი ლი მა რა გების ღი რე ბუ ლე ბაა 3,872.60 ლა რი, 

რაც შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა: 

340 ერ თეუ ლი x 11.39 ლა რი = 3,872.60 ლა რი

20X1 წლის იან ვარ ში გა ყი დუ ლი მა რა გების ღი რე ბუ ლე ბა (ა ნუ გა ყი დუ ლი სა-

ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბის ხარ ჯი) არის 8,657 ლა რი, რაც შემ დეგ ნაი რად 

გა მოით ვლე ბა:

ლარი

 საწყისი მარაგები (200 x 10 ლარი) 2,000

 შეძენა 10,530

12,530

 შემცირებული: საბოლოო მარაგებით (3,873)

8,657

მა გა ლი თი 9ბ - სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლა – უწ ყვე ტი მე-

თო დი

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც ზე მოთ მო ცე მულ მე-8 მა გა ლით ში, გარ და იმი სა, რომ 

A სა წარ მო სა შუა ლო შე წო ნილ ღი რე ბუ ლე ბას იყე ნებს, რო მე ლიც უწ ყვე ტად 

გა ნი საზ ღვრე ბა. მა რა გების ერ თეუ ლის სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბა 

შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა:
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თარიღი ოპერა ცია
რაოდე-

ნობა

ღირებულება/ 
ერთეული

მთლიანი 
ღირებულება

საშუალო შეწონილი 
ღირებულება

ლარი ლარი ლარი

01/01/20X1
საწყისი 
ნაშთი

200 10.00 2,000

11/01/20X1 შეძენა 300 10.85 3,255

სულ 500 - 5,255 10.51 (1)

15/01/20X1 გაყიდვა (280) - (2,943) (2)

სულ 220 - 2,312

21/01/20X1 შეძენა 350 11.50 4,025

სულ 570 - 6,337 11.12 (3)

22/01/20X1 გაყიდვა (400) - (4,448) (4)

სულ 170 - 1,889

26/01/20X1 შეძენა 250 13.00 3,250

სულ 420 - 5,139 12.24 (5)

29/01/20X1 გაყიდვა (80) - (979) (6)

31/01/20X1 სულ 340 - 4,160

სა შუა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვლა:

(1) 5,255 ლა რი/500 = 10.51 ლა რი

(2) 10.51 ლა რი (1) x 280 = 2,943 ლა რი (სხვაო ბა გა მოწ ვეუ ლია დამ რგვა ლე ბიის გა მო)(3) 6,337 ლა-

რი/570 = 11.12 ლა რი

(4) 11.12 ლა რი (3) x 400 = 2,943 ლა რი  (სხვაო ბა გა მოწ ვეუ ლია დამ რგვა ლე ბის გა მო)

(5) 5,139 ლა რი/420 = 12.24 ლა რი

(6) 12.24 ლა რი (5) x 80 = 979 ლა რი (სხვაო ბა გა მოწ ვეუ ლია დამ რგვა ლე ბის გა მო)

გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის მთლია ნი თვით ღი რე ბუ ლე ბა არის 8,370, რაც შემ დეგ-

ნაი რად გა ნი საზ ღვრე ბა:

ლარი

 საწყისი მარაგები (200 x 10 ლარი) 2,000

 შეძენა 10,530

12,530

 შემცირებული: საბოლოო მარაგებით (4,160)

8,370

6 .10 გაუფასურება – სა წარ მომ თი თოეუ ლი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ბო-

ლოს უნ და შეა ფა სოს, გაუ ფა სუ რე ბუ ლია თუ არა მა რა გე ბი, ანუ მა თი სა-

ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა არის თუ არა სრუ ლად ანაზ ღაუ რე ბა დი (მა გა ლი-

თად, მა რა გების და ზია ნე ბის, მოძ ვე ლე ბის ან გა სა ყი დი ფა სის შემ ცი რე ბის 

გა მო). რო დე საც მა რა გები გაუ ფა სუ რე ბუ ლია, სა წარ მომ მა რა გები უნ და 

შეა ფა სოს გა სა ყი დი ფა სით, რო მე ლიც უნ და შემ ცირ დეს მი სი დას რუ ლე-

ბი სა და გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბით, ხო ლო გაუ ფა სუ რე ბის 

ზა რა ლი, ხარ ჯის სა ხით, მა შინ ვე აღია როს შემოსავლების, ხარჯებისა და 

გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
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გაუ ფა სუ რე ბას სხვა დას ხვა მი ზე ზი იწ ვევს, მათ შო რის: ფი ზი კუ რი და ზია ნე ბა, 

მოძ ვე ლე ბა, მო სა ლოდ ნე ლი გა სა ყი დი ფა სის შემ ცი რე ბა და დას რუ ლე ბი სა 

და გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბის ზრდა.

შემ დე გი გა რე მოე ბე ბი შე საძ ლოა იმის მი მა ნიშ ნე ბე ლი იყოს, რომ მა რა გი 

შეიძ ლე ბა გაუ ფა სუ რე ბუ ლი იყოს: 

·	 და ნა ხარ ჯე ბის ზრდა ან გა სა ყი დი ფა სე ბის შემ ცი რე ბა; 

·	 მა რა გების ფი ზი კუ რი მდგო მა რეო ბის გაუა რე სე ბა;

·	 პრო დუქ ციის მოძ ვე ლე ბა;

·	 სა წარ მოს მარ კე ტინ გის სტრა ტე გიის ფარ გლებ ში მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე-

ტი ლე ბა პრო დუქ ციის წარ მოე ბი სა და ზა რა ლით გა ყიდ ვის შე სა ხებ; და

·	 შეც დო მე ბი წარ მოე ბა ში ან შეს ყიდ ვებ ში. 

ზოგ ჯერ გვხვდე ბა სი ტუა ციე ბი, რაც იწ ვევს მა რა გების თავ და პირ ვე ლი ღი რე-

ბუ ლე ბის ან შემ დგო მი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის სა ჭი როე ბას 

გა სა ყიდ ფა სამ დე, შემ ცი რე ბუ ლი დას რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო 

და ნა ხარ ჯე ბით. მსგავ სი შემ ცი რე ბა დაუ ყოვ ნებ ლივ აღიარ დე ბა შე მო სავ ლე-

ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში გაუ ფა სუ რე ბის 

ხარ ჯის სა ხით (გაუ ფა სუ რე ბის ხარ ჯი: მა რა გი).

სა ჭი როა მა რა გების ცალ -ცალ კე შე ფა სე ბა გაუ ფა სუ რე ბა ზე, ანუ ღი რე ბუ ლე-

ბის შე და რე ბა შე ფა სე ბულ გა სა ყიდ ფას თან, შემ ცი რე ბუ ლი დას რუ ლე ბი სა 

და გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბით, რაც თი თოეუ ლი მა რა გების ერ-

თეუ ლის სა ფუძ ველ ზე უნ და გან ხორ ციელ დეს.

მე-10 მაგალითი - მარაგების გაუფასურება

A სა წარ მო სა ბავ შვო ხის ავეჯს აწარ მოებს. 20X1 წლის 31 დე კემ ბერს ის 

ფლობს შემ დეგ მა რაგებს: 

- 2 დას რუ ლე ბუ ლი სახ ლის ფორ მის სა წო ლი, თი თოეუ ლის ღი რე ბუ ლე-

ბაა 600 ლა რი;

- 40 დას რუ ლე ბუ ლი სკა მი, თი თოეუ ლის ღი რე ბუ ლე ბაა 70 ლა რი;

- 10 დაუს რუ ლე ბე ლი მა გი და (შე სა ღე ბია), თი თოეუ ლის ღი რე ბუ ლე ბაა 

90 ლა რი;

- 5 კონ ტეი ნე რი (თი თოეუ ლი 1 კუ ბუ რი მეტ რი) წიწ ვო ვა ნი ხე- ტყის მა სა-

ლა, თი თოეუ ლის ღი რე ბუ ლე ბაა 1,500 ლა რი. 

და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია:

1) სახ ლის ფორ მის სა წო ლე ბი ამ ჟა მად ძა ლიან პო პუ ლა რუ ლია; მა თი სა-

შუა ლო სა ბაზ რო ფა სია 800 ლა რი. თუმ ცა, ერ თ-ერ თი სწო ლი შეკ ვე-

თით დამ ზად და და მი სი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ფა სია 750 ლა რი. მეო რე 

სა წო ლი სა გა მო ფე ნო დარ ბაზ შია გან თავ სე ბუ ლია და მი სი ფა სია 820 

ლა რი;

2) მა რაგებ ში არ სე ბუ ლი სკა მე ბი პო პუ ლა რუ ლი მო დე ლის სკა მე ბია, რო-
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მელ საც ბა ღე ბი ხში რად ყი დუ ლო ბენ. რო გორც წე სი, თი თოეულ სკამს 

A სა წარ მო 90 ლა რად ყი დის. 20X2 წლის 2 იან ვარს სა გა ზე თო სტა ტია 

ამ ტკი ცებ და, რომ A სა წარ მოს მიერ სკა მე ბის შე სა ღე ბად გა მო ყე ნე ბუ-

ლი ლურ ჯი სა ღე ბა ვი შეი ცავს კომ პო ნენტს, რო მე ლიც ბავ შვე ბის თვის 

რე კო მენ დე ბუ ლი არ არის. პო ტენ ციუ რი პრობ ლე მა ეხე ბა 10 სკამს, რო-

მე ლიც A სა წარ მოს მა რაგ ებშია. ამი ტომ, A სა წარ მომ გა დაწ ყვი ტა ამ 10 

სკა მის გა სა ყი დი ფა სის 50%-ით შემ ცი რე ბა;

3) თი თოეულ მა გი დას A სა წარ მო 120 ლა რად ყი დის. ერ თი მა გი დის შე-

ღებ ვის ღი რე ბუ ლე ბა შე ფა სე ბუ ლია 10 ლა რად;

4) A სა წარ მოს მა რაგ ებში არ სე ბუ ლი ხე- ტყის მა სა ლის გა ყიდ ვის სურ ვი-

ლის შემ თხვე ვა ში, იგი შეძ ლებ და 1,450 ლა რის მი ღე ბას კონ ტეი ნერ ში 

(ფას დაკ ლე ბა იმის გა მო, რომ ის ხე- ტყით მო ვაჭ რე არ არის). თუმ ცა, 

A სა წარ მო გეგ მავს ამ ხე- ტყის მა რა გების ავე ჯის წარ მოე ბა ში გა მო ყე-

ნე ბას და 2,500 ლა რი მო გე ბით გა ყიდ ვას (ა ნუ 15,000 ლა რი მო სა ლოდ-

ნე ლი გა სა ყი დი ფა სი, შემ ცი რე ბუ ლი 5,000 ლა რით დას რუ ლე ბი სათ ვის 

(და გა ყიდ ვის თვის), შემ ცი რე ბუ ლი 7,500 ლა რი ნედ ლეუ ლი სა და მა სა-

ლე ბის ხარ ჯით);

5) გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბი არაარ სე ბი თია, ამი ტომ A სა წარ-

მო უგუ ლე ბელ ყოფს ამ და ნა ხარჯს;

6) სკა მე ბი, მა გი დე ბი და ხე- ტყის მა რა გი წარ მოად გენს მსგავ სი ხა სია თის 

მა რა გების ცალ -ცალ კე ჯგუ ფებს.

20X1 წლის 31 დეკემბერს A სა წარ მომ რა თან ხით უნ და შეა ფა სოს თა ვი სი 

მარაგები?

ანა ლი ზი:

–––

ერთეუ-
ლის 

ღირებუ-
ლება (A)

შეფასებული 
გასაყიდი ფასი, 
შემცირებული 
დასრულებისა 
და გაყიდვის 

დანახარჯებით (B)

A-სა 
და B-ს 
შორის 
უმცი-
რესი

მარაგებში 
არსებული 
ერთეულე-

ბის 
რაოდე-

ნობა

შეფასება 
საანგარი-

შ გებო 
თარიღით

ლარი ლარი ლარი ცალი ლარი

შეკვეთილი საწოლი 600 750 600 1 600

არას ახელშეკრულებო 
საწოლი

600 820 600 1 600

ლურჯი სკამები 70 45(1) 45 10 450

სხვა ფერის სკამები 70 90 70 30 2,100

დაუსრულებელი მაგიდა 90 110(2) 90 10 900

ხე-ტყის კონტეინერები 1,500 2,000(3) 1,500 5 7,500(3)

შე ნიშ ვნე ბი:

(1) შე ფა სე ბულ გა სა ყიდ ფას ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 50%-ია ნი ფას დაკ ლე ბა, რის თაო ბა ზე 

სა წარ მომ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მიი ღო დე ფექ ტია ნი სა ღე ბა ვის გა მო, რაც საან გა რიშ გე ბო თა-

რი ღით არ სე ბობ და;
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(2) შე ფა სე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სი გა ნი საზ ღვრა დას რუ ლე ბის შე ფა სე ბუ ლი და ნა ხარ ჯის, 10 ლა-

რის გა მოკ ლე ბით დას რუ ლე ბუ ლი მა გი დის შე ფა სე ბუ ლი  ფა სი დან, რაც 120 ლარს შეად-

გენს;

(3) რად გან A სა წარ მო მოე ლის, რომ ხე- ტყის მა სა ლის მთლიან ღი რე ბუ ლე ბას ამოი ღებს ავე-

ჯის მო გე ბით გა ყიდ ვის შე დე გად, ამ ნედ ლეუ ლი სა და მა სა ლე ბის გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის 

ასახ ვა სა ჭი რო არ არის. (ა ნუ 15,000 ლა რი მო სა ლოდ ნე ლი გა სა ყი დი ფა სი, შემ ცი რე ბუ ლი 

5,000 ლა რით დას რუ ლე ბი სათ ვის (და გა ყიდ ვის თვის) / ხე- ტყის მა სა ლის 5 კონ ტეი ნერ ზე = 

2,000 ლა რი თი თოეულ კონ ტეი ნერ ზე.

6.11 სა წარ მოს ეკ რძა ლე ბა ად რე აღია რე ბუ ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღ-

დგე ნა.

მე-11 მაგალითი - გასული პერიოდის გაუფასურების ზრალი 

20X1 წლის წლიურ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში A სა წარ მომ 10,000 ლა რის 

ოდე ნო ბით აღია რა იმ მა რა გების გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი, რო მე ლიც  20X1 

წლის და საწ ყის ში 15,000 ლა რად შეი ძი ნა. 

გა რე მოე ბე ბი, რომ ლებ მაც 20X1 წელს გა მოიწ ვიეს გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი, 

აღარ არ სე ბობს 20X2 წელს. 

შე სა ბა მი სად, 20X3 წლის და საწ ყის ში, 20X2 წლის წლიუ რი ფი ნან სუ რი ან-

გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბამ დე, A სწარ მო მთლია ნად ყი დის ად რე გაუ ფა სუ რე-

ბულ მა რაგებს 25,000 ლა რად.

საწარმო  A-მ რა თანხით უნდა ასახოს მარაგები  ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის?

სა წარ მო A-მ მა რა გები ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში  20X2 

წლის 31 დე კემ ბერს უნ და ასა ხოს 5,000 ლა რად, რად გან სტან დარ ტის თა ნახ-

მად დაუშ ვე ბე ლია წი ნა პე რიო დის გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღ დგე ნა.

ხარჯის სახით აღიარება

6.12 რო დე საც მა რა გები გაი ყი დე ბა, სა წარ მომ მი სი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 

უნ და აღია როს იმ პე რიო დის ხარ ჯად, რო დე საც აღია რებს შე სა ბა მის ამო-

ნა გებს.

მე-12 მაგალითი - გაყიდული საქონლის თვითღირებულების ხარჯად 

აღიარება

A სა წარ მოს მა რა გების სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 20X1 წლის 1 იან ვარს არის 

(ა ნუ მი სი საწ ყი სი მა რა გების) 10,000 ლა რი. 20X1 წელს A სა წარ მომ:

·	 ნედ ლეუ ლი და მა სა ლე ბი შეი ძი ნა 75,000 ლა რად; ამ ნედ ლეუ ლი სა და 

მა სა ლე ბის ნა წი ლი, 10,000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბით, გა მოი ყე ნე ბა ასე-

ვე სა თა და რი გო ნა წი ლე ბად ერ თ-ერ თი გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის თვის 

(ამ გვა რად, ეს ნა წი ლი არ მო ნა წი ლეობს მო ცე მუ ლი მზა პრო დუქ ციის 
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წარ მოე ბა ში). მო სა ლოდ ნე ლი არ არის, რომ სა თა და რი გო ნა წი ლე ბი 

ერ თზე მე ტი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი, ამი ტომ 

ისი ნი აღი რიც ხე ბა მა რა გების სა ხით;

·	 გას წია პერ სო ნა ლის და ნა ხარ ჯი 25,000 ლა რი, საი და ნაც 20,000 ლა რი 

გა და მუ შა ვე ბის და ნა ხარ ჯე ბია;

·	 გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის შე ფა სე ბუ ლი ცვე თა და ამორ ტი ზა ცია 20,000 

ლარს შეად გენს, საი და ნაც 18,000 ლა რი გა და მუ შა ვე ბის და ნა ხარ ჯია;

·	 გას წია საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი 3,000 ლა რის ოდე ნო ბით;

·	 აღია რა 140,000 ლა რის ოდე ნო ბით ამო ნა გე ბი მა რა გების გა ყიდ ვი დან. 

20X1 წლის 31 დე კემ ბერს ფი ზი კუ რი მა რა გების დათ ვლის სა ფუძ ველ ზე სა-

წარ მო A-მ გან საზ ღვრა, რომ 2,000 ლა რის მა რა გები მოძ ვე ლე ბუ ლია, ხო ლო 

მი სი და ნარ ჩე ნი გა სა ყი დი მა რა გების ღი რე ბუ ლე ბაა 10,000 ლა რი. 

თუ და ვუშ ვებთ, რომ ად გი ლი არ ჰქო ნია სხვა ოპე რა ციებს ან მოვ ლე ნებს, A 

სა წარ მო თა ვის 20X1 წლის შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი 

მო გე ბის ან გა რიშ გე ბას შემ დეგ ნაი რად წა რად გენს:

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება (ყველა 

თანხა მოცემულია ლარებში)

წმინდა ამონაგები - საქონლის გაყიდვა 140,000

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (101,000)

საწყისი მარაგები (10,000)

შეძენა(1) (65,000) 

გადამუშავების დანახარჯები (2) (38,000)

საბოლოო მარაგები(3) 12,000

მთლიანი მოგება 39,000

პერსონალის დანახარჯები (4) (5,000)

ცვეთა/ამორტიზაცია (5) (2,000)

საპროცენტო ხარჯი (3,000)

წლის მოგება 29,000

შე ნიშ ვნე ბი:

(1)  და (3) გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვლით სა წარ მო A-მ არ 

უნ და აღია როს მა რა გები, რო მე ლიც გა ყიდ ვებ ში არ მო ნა წი ლეობს. ამ შემ-

თხვე ვა ში გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვლე ბი დან უნ და 

გა მოქ ვი თოს ნედ ლეუ ლი და მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც აღია რე ბუ ლია, რო გორც 

სა თა და რი გო ნა წი ლე ბი 10,000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბით და 2,000 ლა რის მა რა-

გი, რო მე ლიც მოძ ვე ლე ბუ ლია. მა შა სა და მე, შეძენა მოი ცავს მთლიან შე ძე ნას, 

75,000 ლა რი, გა მოკ ლე ბუ ლი 10,000 ლა რი, რო მე ლიც გა ნა წილ და სა თა და რი გო 

ნა წი ლებ ზე. ხო ლო საბოლოო მარაგები მოი ცავს 10,000 ლა რის ოდე ნო ბის მა-

რაგებს წლის და სას რულს, შეს წო რე ბუ ლი 2,000 ლა რის მა რა გებით, რო მე ლიც 

მიჩ ნეულ იქ ნა, რომ მოძ ვე ლე ბუ ლია. იმ მა რა გების ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც გა-

ყი დუ ლი სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბის ნა წი ლი არ არის, ხარ ჯებ ში აი სა ხე ბა 

12,000 ლა რის ოდე ნო ბით (=10,000 + 2,000) წლის და სას რულს.   
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(2) გა და მუ შა ვე ბის და ნა ხარ ჯე ბი მოი ცავს 20,000 ლა რის ოდე ნო ბით პერ სო ნა ლის 

და ნა ხარ ჯებს და ცვე თა ზე /ა მორ ტი ზა ცია ზე გა ნა წი ლე ბულ 18,000 ლარს. 

(4) პერ სო ნა ლის ხარ ჯი არის მთლია ნი პერ სო ნა ლის ხარ ჯი 25,000 ლა რი, შემ ცი რე-

ბუ ლი 20,000 ლა რით, რაც გა და მუ შა ვე ბის და ნა ხარ ჯებ ზე გა ნა წილ და. 

(5) ცვე თის /ა მორ ტი ზა ციის ხარ ჯი არის მთლია ნი ცვე თის /ა მორ ტი ზა ციის ხარ ჯი, 

20,000 ლა რი, შემ ცი რე ბუ ლი 18,000 ლა რით, რაც გა და მუ შა ვე ბის და ნა ხარ ჯებ ზე 

გა ნა წილ და.

A სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში მა რა გები აი სა ხე ბა 

12,000 ლა რის ოდე ნო ბით.
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me-7 ganyofileba

გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი

მოქ მე დე ბის სფე რო

7.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბი სა (მათ შო-

რის, საინ ვეს ტი ციო ქო ნე ბის) და არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბის აღ რიც ხვას. 

აქ აღ წე რი ლი არ არის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ-

ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის აღ რიც ხვის წე სე ბი (იხ. მე-8 გან ყო ფი ლე ბა 

- „ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქმიანობაში“).

·	 აქ  ტი  ვე  ბის  თვის  გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი  აღ  რიც  ხვა  ძი  რი  თა  დად  და  მო  კი  დე  ბუ -

ლია  ი მა  ზე,  თუ  რა  და  ნიშ  ნუ  ლე  ბით  გა  მოი  ყე  ნებ ს მას  სა  წარ  მო.  მა  გა -

ლი  თად , ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი  (ცოც  ხა  ლი  პი  რუტ  ყვი  და  მცე  ნა  რეე  ბი) , 

რომ  ლე  ბიც : 

·	 და  კავ  ში  რე  ბუ  ლია  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბას  თან  (მა  გა  ლი -

თად , მსხვილ  ფე  ხა-  რქო  სა  ნი  პი  რუტ  ყვის  ფერ  მის  სა  ნა  შე  ნე  ნა  ხი  რი) , 

ა ღი  რიც  ხე  ბა  მე- 8 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი  სა  სოფ  ლო- -

სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბა  ში  - შე  სა  ბა  მი  სად ;

·	 სა  ვაჭ  რო  დაა  გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბუ  ლი  (მა  გა  ლი  თად , მეფ  რინ  ვე  ლეო  ბის  

ფერ  მის  მა  რაგ  ებში  არ  სე  ბუ  ლი  ქათ  მე  ბი) , ა ღი  რიც  ხე  ბა  მე- 6 გან  ყო  ფი -

ლე  ბის  - მა  რა  გე  ბი  - შე  სა  ბა  მი  სად ;

·	 გა  მოი  ყე  ნე  ბა  სატ  რან  სპორ  ტო  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  გა  წე  ვი  სას  (მა  გა  ლი  თად  

ფერ  მის  მე  სა  კუთ  რის  ცხე  ნე  ბი) , ა ღი  რიც  ხე  ბა  ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბე  ბის  

სა  ხით , მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბე  ბი  - შე  სა  ბა  მი  სად.

მაგალითი 1 - ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის კლა სი ფი კა ცია 

A სა წარ მო  დაც ვის მომ სა ხუ რე ბას ეწე ვა და იყე ნებს ძაღ ლებს, რომ ლებ-

საც წრთვნის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის მომ ხმა რე ბელ თა შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის 

დაც ვა ში დახ მა რე ბის გა სა წე ვად.

A სა წარ მომ ძაღ ლე ბი შეი ძი ნა B სა წარ მოს გან, რო მე ლიც ძაღ ლე ბის მო შე-

ნე ბის საქ მია ნო ბას ეწე ვა.

A სა წარ მომ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის რო მე ლი გან ყო ფი ლე ბა უნ და გა-

მოი ყე ნოს თა ვი სი ძაღ ლე ბის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის თვის?

მარ თა ლია, ძაღ ლე ბი ბი ლო გიუ რი აქ ტი ვია (ცოც ხა ლი ცხო ვე ლე ბი), მაგ-

რამ A სა წარ მო  მათ დაც ვის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის იყე ნებს, რაც სა სოფ-

ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა არ არის. შე სა ბა მი სად, A სა წარ მომ ძაღ ლე ბი 
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უნ და აღ რიც ხოს, რო გორც ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბი, მე-7 გან ყო ფი ლე ბის - 

გრძელვადიანი აქტივები  - შე სა ბა მი სად. 

B სა წარ მო მ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის რო მე ლი გან ყო ფი ლე ბა უნ და გა-

მოი ყე ნოს თა ვი სი ძაღ ლე ბის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის თვის?

B სა წარ მო  თა ვის ძაღ ლებს (ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი) იყე ნებს სა სოფ ლო- სა-

მეურ ნეო საქ მია ნო ბი სათ ვის (B სა წარ მო  მათ ბიო ლო გიურ ტრან სფორ მა ციას 

მარ თავს გა ყიდ ვის მიზ ნით და მა ტე ბი თი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის მი სა ღე ბად). 

შე სა ბა მი სად, B სა წარ მომ თა ვი სი ძაღ ლე ბი უნ და აღ რიც ხოს, რო გორც ბიო ლო-

გიუ რი აქ ტი ვი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში (ა ნუ მე-8 გან ყო ფი ლე ბის - 

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში -შესაბამისად.

7 .2 ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბი – მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც:

(ა)  იმ ყო ფე ბა სა წარ მოს გან კარ გუ ლე ბა ში და გა მოი ყე ნე ბა სა ქონ ლის სა წარ-

მოებ ლად, სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის მი სა წო დებ ლად; იჯა რით გა სა ცე მად 

ან ად მი ნის ტრა ციუ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის; და (ბ) მო სა ლოდ ნე ლია მა თი ერთ 

საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ზე მე ტი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში გა მო ყე ნე ბა.

მა გა ლი თი 2-  სა ქონ ლის სა წარ მოებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი ძი რი თა დი სა შუა-

ლე ბე ბი 

A სა წარ მო  ქი მი კა ტებს აწარ მოებს. იგი ფლობს ქო ნე ბას (მი წას და ქარ ხნის 

შე ნო ბას), სა დაც გან ლა გე ბუ ლია მი სი სა წარ მოო და ნად გა რე ბი.

A სა წარ მო  თა ვის ქარ ხა ნას ემ სა ხუ რე ბა სა კუ თა რი სპე ცია ლი ზე ბუ ლი  ტექ-

ნი კის გა მო ყე ნე ბით, რო მე ლიც უნი კა ლუ რია თა ვი სი ქარ ხნის მომ სა ხუ რე ბის 

სჭი როე ბე ბის თვის.

ხელ მძღვა ნე ლო ბის შე ფა სე ბით A სა წარ მოს სა წარ მოო და მომ სა ხუ რე აქ ტი-

ვე ბის სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვადებია:

·	 მიწა: გა ნუ საზ ღვრე ლი;

·	 შე ნო ბე ბი: 30 წე ლი;

·	 სა წარ მოო და ნად გა რე ბი: 10 წე ლი;

·	 მომ სა ხუ რე ტექ ნი კა 5 წე ლი.

მი წა, შე ნო ბე ბი, სა წარ მოო და ნად გა რე ბი და მომ სხუ რე ტექ ნი კა კლა სი ფი ცი-

რე ბუ ლია, რო გორც ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბი, რად გან ისი ნი წარ მოად გე ნენ 

მა ტე რია ლურ აქ ტი ვებს, რომ ლებ საც A სა წარ მო  მოე ლის, რომ სა ქონ ლის 

სა წარ მოებ ლად გა მოი ყე ნებს ერ თზე მე ტი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის გან-

მავ ლო ბა ში.

მა გა ლი თი 3 - გა სა ქი რა ვებ ლად ფლო ბი ლი ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბი 

A სა წარ მო  ფლობს სამ ავ ტო მან ქა ნას, რო მლებსაც მომ ხმა რებ ლებ ზე აქი-

რა ვებს არაუ მე ტეს 90 დღის ვა დით. A სა წარ მო  მსგავს ავ ტო მან ქა ნებს შე ძე-

ნი დან 3 წლის შემ დეგ ყი დის.
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A სა წარ მო თა ვის ავ ტო მან ქა ნებს ძი რი თა დი სა შუა ლე ბის კლა სი ფი კა ციას 

ანი ჭებს, რად გან ისი ნი მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბია, რომ ლე ბიც გა მიზ ნუ ლია  

გა სა ქი რა ვებ ლად ერ თზე მე ტი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში. 

მა გა ლი თი 4-  ად მი ნის ტრა ციუ ლი მიზ ნე ბის თვის ფლო ბი ლი ძი რი თა დი სა-

შუა ლე ბე ბი 

A სა წარ მო  ფლობს კომ პიუ ტერს, რო მელ საც თა ვი სი სა მეურ ნეო საქ მია ნო-

ბის დე ტა ლუ რი ბუ ღალ ტრუ ლი ჩა ნა წე რე ბის სა წარ მოებ ლად იყე ნებს.

კომ პიუ ტე რი ძი რი თა დი სა შუა ლე ბაა, რად გან A სა წარ მო  მას ფლობს ად მი-

ნის ტრა ციუ ლი მიზ ნე ბის თვის და მოე ლის, რომ მას ერ თზე მე ტი საან გა რიშ-

გე ბო პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში გა მოი ყე ნებს.

სა თა და რი გო ნაწილები, სა თა და რი გო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და მომ სა ხუ რე ტექ-

ნი კა 

სა თა და რი გო ნა წი ლე ბი, სა თა და რი გო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და მომ სა ხუ რე ტექ-

ნი კა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც მო სა ლოდ ნე ლიაერ თზე მე ტი საან გა რიშ გე ბო 

პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, აკ მა ყო ფი ლებს ძი რი თა დი სა შუა ლე ბის გან მარ-

ტე ბას და მე-7 გან ყო ფი ლე ბის - გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი - შე სა ბა მი სად უნ-

და აღი რიც ხოს.

თუ მო სა ლოდ ნე ლი არ არის, რომ მსგავ სი აქ ტი ვე ბი ერ თზე მე ტი პე რიო დის 

გან მავ ლო ბა ში გა მოი ყე ნე ბა, ისი ნი მა რა გის სა ხით უნ და აღი რიც ხოს მე-6 

გან ყო ფი ლე ბის - მა რა გე ბი - შე სა ბა მი სად.

გა  რე  მოს  დაც  ვი  თი  და  უ საფ  რთხოე  ბის  აღ  ჭურ  ვი  ლო  ბა

მა  გა  ლი  თი 5 -  ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბე  ბი  - გა  რე  მოს  დაც  ვი  თი  და  უ საფ -

რთხოე  ბის  აღ  ჭურ  ვი  ლო  ბა: 

მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი  ნორ  მე  ბის  შე  სა  ბა  მი  სად  A სა  წარ  მო  თა  ვი  სი  ღია  კა  რიე -

რის  თვის  ყი  დუ  ლობ ს შემ  დეგ  გა  რე  მოს  დაც  ვით  და  უ საფ  რთხოე  ბის  აღ  ჭურ -

ვი  ლო  ბას  :

· ერ  თჯე  რა  დი  დამ  ცა  ვი  ტან  საც  მე  ლი:  ერ  თჯე  რად  დამ  ცავ  ტან  საც  მელ ს 

უ რი  გე  ბენ  კა  რიერ  ზე  ყოფ  ნი  სას  მათ , ვინ ც კა  რიერ ს იშ  ვია  თად  სტუმ -

რობ ს;

·  სპეც  ტან  საც  მე  ლი(  დამ  ცა  ვი  ზე  და  ჩა  საც  მე  ლი) : ყო  ვე  ლი  თვის  პირ  ველ  

დღეს  კა  რიე  რის  თი  თოეულ  თა  ნამ  შრო  მელ ს ორ  სპეც  ტან  საც  მელ ს აძ -

ლე  ვენ  კა  რიერ  ზე  იმ  თვის  გან  მავ  ლო  ბა  ში  მუ  შაო  ბი  სას  დამ  ცავ  სა  შუა -

ლე  ბად  გა  მო  სა  ყე  ნებ  ლად ;

· ჩაფ  ხუ  ტე  ბი:  შრო  მი  თი  საქ  მია  ნო  ბის  დაწ  ყე  ბი  სას  თი  თოეულ  მუ  შას  აძ -

ლე  ვენ  ჩაფ  ხუტ ს. ჩაფ  ხუ  ტე  ბი  დაახ  ლოე  ბით  ოთ ხ წე  ლი  წად  ში  ერ  თხელ  

ახ  ლით  იც  ვლე  ბა .
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A სა  წარ  მომ  უნ  და  გა  მოი  ყე  ნოს  შემ  დე  გი  სა  ხის  კლა  სი  ფი  კა  ცია: 

· ერ  თჯე  რა  დი  დამ  ცა  ვი  ტან  საც  მე  ლი  სა  და  სპეც  ტან  საც  მე  ლის  - მა  რა  გების  

სა  ხით  (იხ . მე- 6 გან  ყო  ფი  ლე  ბა)  კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბა,  რად  გან  A სა  წარ  მო   

მათ  გა  მო  ყე  ნე  ბას  ერ თ პე  რიოდ  ში  მოე  ლის ;

· ჩაფ  ხუ  ტე  ბის  - ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბე  ბის  სა  ხით  (იხ . მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბა)  

კლა  სი  ფი  ცი  რე  ბა,  რად  გან  სა  წარ  მო  მოე  ლის , რომ  მათ  ერ  თზე  მე  ტი  პე -

რიო  დის  გან  მავ  ლო  ბა  ში  გა  მოი  ყე  ნებს.

	

7 .3 არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვი – იდენ ტი ფი ცი რე ბა დი არა ფუ ლა დი აქ ტი ვი, ფი-

ზი კუ რი ფორ მის გა რე შე. ასე თი აქ ტი ვი იდენ ტი ფი ცი რე ბა დად მიიჩ ნე ვა 

მა შინ, რო დე საც: (ა) გან ცალ კე ვე ბა დია, ანუ შე საძ ლე ბე ლია მი სი გან ცალ-

კე ვე ბა ან გა მო ყო ფა სა წარ მოს გან და გა ყიდ ვა, გა და ცე მა, ლი ცენ ზიით ან 

იჯა რით გა ცე მა ან გაც ვლა ინ დი ვი დუა ლუ რად, ან და კავ ში რე ბულ ხელ შეკ-

რუ ლე ბას თან, აქ ტივ თან ან ვალ დე ბუ ლე ბას თან ერ თად; ან (ბ) წარ მოი-

შო ბა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ან სხვა იუ რი დიუ ლი უფ ლე ბე ბი დან, მიუ ხე და ვად 

იმი სა, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ამ უფ ლე ბე ბის გა და ცე მა ან გან ცალ კე ვე ბა 

სა წარ მოს გან, ან სხვა უფ ლე ბე ბი სა და ვალდებულებებისაგან.

ნაკ ლე ბად სა ვა რაუ დოა, რომ მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოებს არ სე ბი თი 

არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბი გააჩ ნდეთ. 

არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბის მაგალითებია:

·	 და პა ტენ ტე ბუ ლი ტექ ნო ლო გია, კომ პიუ ტე რუ ლი პროგ რა მუ ლი უზ-

რუნ ველ ყო ფა, მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი და სა ვაჭ რო საი დუმ ლოე ბე ბი;

·	 სა ვაჭ რო ნიშ ნე ბი, ბრენ დე ბი, სა გა მომ ცემ ლო მო ნა ცე მე ბი, ინ ტერ ნე-

ტის დო მეი ნე ბი;

·	 ვი დეო და აუ დიო- ვი ზუა ლუ რი მა სა ლა (მა გა ლი თად, ფილ მე ბი, სა ტე-

ლე ვი ზიო პროგ რა მე ბი);

·	 ლი ცენ ზია, როიალ ტე ბი და იმ პორ ტის კვო ტე ბი;

·	 ფრან ში ზის შე თან ხმე ბე ბი; და

·	 მარ კე ტინ გის უფ ლე ბე ბი. 

არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბის შე ძე ნა შეიძ ლე ბა სხვა დას ხვა გზით, მა გა ლი-

თად: ცალ კე შეს ყიდ ვით; სა წარ მო თა გაერ თია ნე ბის ფარ გლებ ში: სა ხელ-

მწი ფო გრან ტით ან აქ ტი ვე ბის გაც ვლით.

ზო გიერთ არა მა ტე რია ლურ აქ ტივს სა წარ მოე ბიც ქმნიან, თუმ ცა მსგავ სი აქ-

ტი ვე ბის აღია რე ბა აკ რძა ლუ ლია (იხ. პუნ ქტი 7.4(გ)).
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მა  გა  ლი  თი 6 -  ა რა  მა  ტე  რია  ლუ  რი  აქ  ტი  ვი

 A სა  წარ  მო   ფლობ ს პროგ  რა  მულ  უზ  რუნ  ველ  ყო  ფას , რო  მელ  საც  თა  ვი  სი  ბიზ -

ნეს  -საქ  მია  ნო  ბის  ბუ  ღალ  ტრუ  ლი  აღ  რიც  ხვის  სა  წარ  მოებ  ლად  ი ყე  ნებ ს.

ეს  შე  ძე  ნი  ლი  სა  ბუ  ღალ  ტრო  პროგ  რა  მუ  ლი  უზ  რუნ  ველ  ყო  ფა  ა რა  მა  ტე  რია -

ლუ  რი  აქ  ტი  ვია,  რად  გან  A სა  წარ  მო   მას  ად  მი  ნის  ტრა  ციუ  ლი  მიზ  ნე  ბის  თვის  

ფლობ ს და  მის  გა  მო  ყე  ნე  ბას  ვა  რაუ  დობ ს ერ  თზე  მე  ტი  საან  გა  რიშ  გე  ბო  პე -

რიო  დის  გან  მავ  ლო  ბა  ში.

აღია რე ბა

7.4 სა წარ მომ გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი უნ და აღია როს მაშინ, როდესაც: 

(a) შე საძ ლე ბე ლია მი სი თვით ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დოდ შეფასება;  

(b) მო სა ლოდ ნე ლია, რომ სა წარ მო მო მა ვალ ში ამ აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბით 

მიი ღებს ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს.

სა წარ მო ში შექ მნი ლი არა მა ტე რია ლუ რი ქო ნე ბა არ უნ და აღიარ დეს სა-

წარ მოს აქ ტი ვად. ყვე ლა მსგავ სი და ნა ხარ ჯი მა შინ ვე პე რიო დის ხარ ჯის 

სა ხით უნ და აღიარ დეს შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი 

მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში .

აღია  რე  ბის  აღ  ნიშ  ნუ  ლი  კრი  ტე  რიუ  მე  ბით  გა  ნი  საზ  ღვრე  ბა,  რო  მე  ლი  გრძელ -

ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი  უნ  და  აი  სა  ხოს  ფი  ნან  სუ  რი  მდგო  მა  რეო  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში. 

შე  ძე  ნი  ლი  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვის  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბა 

 თით  ქმის  ყო  ველ  თვის  შე  საძ  ლე  ბე  ლია.  რო  გორ ც წე  სი,  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ -

ტი  ვის  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ცნო  ბი  ლია,  რად  გან  მყიდ  ვე  ლი  გარ  კვეუ  ლი  ო დე  ნო  ბით  

თან  ხას  იხ  დის . სხვა  შემ  თხვე  ვა  ში,  მა  გა  ლი  თად , ა რა  ფუ  ლა  დი  აქ  ტი  ვე  ბის  გაც -

ვლი  სას , შე  საძ  ლე  ბე  ლია  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  შე  ფა  სე  ბა.  პუნ  ქტში  2.17 ხაზ  გას  მუ -

ლია,  რომ  და  სა  ბუ  თე  ბუ  ლი  შე  ფა  სე  ბე  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  ფი  ნან  სუ  რი  ან  გა  რიშ  გე -

ბის  შედ  გე  ნის  მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი  ნა  წი  ლია  და  არ  ამ  ცი  რებ ს მის  საი  მე  დოო  ბას . 

ინ  ფორ  მა  ცია  საი  მე  დოა  მა  შინ , თუ  ი გი  არ  შეი  ცავ ს არ  სე  ბით  შეც  დო  მას , არ  

ა რის  მი  კერ  ძოე  ბუ  ლი  და  სა  მარ  თლია  ნად  აჩ  ვე  ნებ ს ი მას , რის  საჩ  ვე  ნებ  ლა -

დაც  ა რის  გა  მიზ  ნუ  ლი,  ან  რა  საც  უნ  და  აჩ  ვე  ნებ  დეს , გო  ნივ  რუ  ლი  მო  ლო  დი  ნის  

ფარ  გლებ  ში.  შე  სა  ბა  მი  სად , ნა  თე  ლია,  რომ  აქ  ტი  ვის  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბა  სი -

ზუს  ტეს  არ  გუ  ლის  ხმობ ს.

აქ  ტი  ვის  (ან  აქ  ტი  ვე  ბის  ერ  თობ  ლიო  ბის ) ა ღია  რე  ბის  ალ  ბა  თო  ბა  ზე  და  ფუძ  ნე  ბუ -

ლი  კრი  ტე  რიუ  მი  გუ  ლის  ხმობ ს  ი მის  ალ  ბა  თო  ბას , გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვი  გა -

მოიწ  ვევ ს თუ  ა რა  მო  მა  ვალ  საან  გა  რიშ  გე  ბო  პე  რიო  დებ  ში  სა  წარ  მო  ში  ე კო  ნო -

მი  კუ  რი  სარ  გებ  ლის  შე  მოს  ვლას . რა  ციო  ნა  ლუ  რი  ბიზ  ნეს  -პრაქ  ტი  კა  გვიჩ  ვე  ნებ ს, 

რომ  ალ  ბა  თო  ბა  ზე  და  ფუძ  ნე  ბუ  ლი  კრი  ტე  რიუ  მი  თით  ქმის  ყო  ველ  თვის  და  მაკ -

მა  ყო  ფი  ლე  ბე  ლია,  რო  დე  საც  ხორ  ციელ  დე  ბა  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვის  შე  ძე  ნა. 

გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბის  ა ღია  რე  ბას  თან  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  არ  სე  ბი  თო  ბის  შე -

სა  ხებ  ინ  ფორ  მა  ციის  თვის  ი ხი ლეთ  4.3 პუნ ქტში მო ცე მუ ლი 1-3 მა გა ლი თე ბი. 
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მა გა ლი თი 7-  არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბის აღია რე ბა 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო  3,000 ლარს იხ დის სა ბუ ღალ ტრო პროგ რა მუ-

ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ძე ნად, რო მელ საც იგი თა ვი სი სა მეურ ნეო საქ მია-

ნო ბის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის სა წარ მოებ ლად გა მოი ყე ნებს.

A სა წარ მომ შე ძე ნი ლი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა გრძელ ვა დია ნი არა-

მა ტე რია ლურ აქ ტი ვად უნ და აღია როს, რად გან მი სი ღი რე ბუ ლე ბა საი მე დო-

დაა შე ფა სე ბუ ლი (3,000 ლარი) და მო სა ლოდ ნე ლია, რომ A სა წარ მო  მო-

მა ვალ ში ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს მიი ღებს პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

ად მი ნის ტრა ციუ ლი მიზ ნით ერ თზე მე ტი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის გან მავ-

ლო ბა ში გამოყენებიდან.

მა გა ლი თი 8 -  არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბის აღია რე ბა 

20X1 წლის იან ვარ ში B სა წარ მოს თა ნამ შრომ ლებ მა შექ მნეს სა ბუ ღალ ტრო 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბას B სა წარ მო აპი რებს 

თა ვი სი სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის ბუ ღალ ტრუ ლი ჩა ნა წე რე ბის სა წარ მოებ-

ლად. თა ნამ შრომ ლის ხელ ფა სი პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფა ზე მუ შაო ბის 

პე რიოდ ში იყო 3,000  ლა რი.

B სა წარ მომ არ უნ და აღია როს სა წარ მო ში შექ მნი ლი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფა გრძელ ვა დია ნი არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვის სა ხით, ვი ნაი დან, მიუ-

ხე და ვად აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა, პროგ რა მუ ლი უზ-

რუნ ველ ყო ფა შეიქ მნა სა წარ მოს შიგ ნით არა მა ტე რია ლურ აქ ტივ ზე გა წეუ-

ლი და ნა ხარ ჯე ბის შე დე გად.

მა გა ლი თი 9 - გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის გაც ვლის აღია რე ბა 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მომ თა ვი სი ძვე ლი სამ გზავ რო ავ ტო მან ქა ნა გაც-

ვა ლა სპე ცია ლუ რად დამ ზა დე ბულ და ნად გარ ზე, რომ ლის გა მო ყე ნე ბა მა-

შინ ვე დაიწ ყო თბი ლის ში თა ვი სი სა წარ მოო ოპე რა ციე ბის წარ მა დო ბის გაზ-

რდი სათ ვის.

მარ თა ლია, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შეუძ ლე ბე ლია მი ღე ბუ ლი 

და ნად გა რის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა, მაგ რამ A სა წარ მოს მიაჩ ნია, რომ მი-

ღე ბუ ლი და ნად გა რის ღი რე ბუ ლე ბა გა და ცე მუ ლი ავ ტო მან ქა ნის ღი რე ბუ ლე-

ბის ტო ლია. გა და ცე მუ ლი ავ ტო მან ქა ნის ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დო შე ფა სე ბა 

დაე ფუძ ნე ბა გაც ვლის თა რი ღით თბი ლის ში მსგავ სი მარ კის, მო დე ლი სა და 

მდგო მა რეო ბის ავ ტო მან ქა ნე ბის გა სა ყიდ ფა სებს. შე სა ბა მი სად, A სა წარ მოს 

შეუძ ლია მი ღე ბუ ლი და ნად გა რის ღი რე ბუ ლე ბის საკ მა რი სად საი მე დოდ 

გან საზ ღვრა იმი სათ ვის, რომ ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში ეს 

აქ ტი ვი გრძელ ვა დია ნად აღია როს.

7.5 მი წა და შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი და მოუ კი დე ბე ლი აქ ტი ვე ბია, ამი ტომ სა წარ-

მომ ისი ნი ცალ -ცალ კე უნ და აღ რიც ხოს მა ში ნაც კი, თუ ისი ნი ერ თად არის 

შეძენილი.
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აუ  ცი  ლე  ბე  ლია  შე  ნო  ბე  ბის  იმ  მი  წი  სა  გან  გან  ცალ  კე  ვე  ბა,  რო  მელ  ზეც  ი სი  ნია  

ა შე  ნე  ბუ  ლი,  ძი  რი  თა  დად  ი მი  ტომ , რომ  წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტით  შე  ნო  ბებ ს 

ცვე  თა  ე რიც  ხე  ბა  (იხ . პუნ  ქტი  7.13), ხო  ლო  მი  წის  ნაკ  ვეთ ს ცვე  თა  არ  ე რიც  ხე  ბა.  

შე  სა  ბა  მი  სად , შე  ნო  ბას  თან  ერ  თად  მი  წის  ნაკ  ვე  თის , რო  მელ  ზეც  შე  ნო  ბაა  ა შე -

ნე  ბუ  ლი,  შე  ძე  ნი  სას  მთლია  ნი  შეს  ყიდ  ვის  ფა  სი  რა  ციო  ნა  ლურ  და  თან  მიმ  დევ -

რულ  სა  ფუძ  ველ  ზე  უნ  და  გა  ნა  წილ  დეს  მი  წის  ნაკ  ვეთ  სა  და  შე  ნო  ბას  შო  რის . 

ერ  თ-ერ  თი  სა  ფუძ  ვე  ლი,  რომ  ლის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  შეიძ  ლე  ბა  მთლია  ნი  შეს  ყიდ -

ვის  ფა  სის  გა  სა  ნა  წი  ლებ  ლად , ა რის  თი  თოეუ  ლი  მათ  გა  ნის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ -

ლე  ბა  შე  ძე  ნის  თა  რი  ღი  სათ  ვის. 

მა გა ლი თი 10 - მი წის ნაკ ვე თი სა და შე ნო ბის ცალ -ცალ კე აღია რე ბა 

01/01/20X1 წელს  A სა წარ მომ 220,000 ლა რად შეი ძი ნა ქო ნე ბა, რო მე ლიც 

მოი ცავ და მი წის ნაკ ვეთ სა და შე ნო ბას. შეს ყიდ ვის ფა სის გან საზ ღვრი სას A 

სა წარ მომ პირ ველ რიგ ში გან საზ ღვრა თი თოეუ ლი მათ გა ნის სა ბაზ რო ღი-

რე ბუ ლე ბა: 

·	 50,000 ლა რი - მი წის ნაკ ვე თი; და

·	 200,000 ლა რი - შენობა.  

შე სა ბა მი სად, A სა წარ მო  კმა ყო ფი ლია, რად გან გამ ყიდ ვე ლის თვის მი სა ღე-

ბი აღ მოჩ ნდა მის მიერ შე თა ვა ზე ბუ ლი და ბა ლი ფა სი 220,000 ლარი.

შე ფა სე ბუ ლი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე A სა წარ მო  შეს ყიდ ვის 

ფასს, 220,000 ლარს მი წის ნაკ ვე თი სა და შე ნო ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ზე შემ-

დეგ ნაი რად ანა წი ლებს:

დასახელება
ინდივიდუალური 

შეფასება
განაწილების 
კოეფიციენტი

ფაქტობრივი ღირებულების 
განაწილება

მიწის ნაკვეთი 50,000 ლარი 20%(1) 44,000 ლარი (3)

შენობა 200,000 ლარი 80%(2) 176,000 ლარი (4)

სულ 250,000 ლარი 100% 220,000 ლარი

შენიშვნები:

(1) 50,000 ლარი/250,000 ლა რი x 100% = 20%

(2) 200,000 ლარი/250,000 ლა რი x 100% = 80%

(3) 20% x 220,000 ლა რი = 44,000 ლა რი

(4) 80% x 220,000 ლა რი = 176,000 ლა რი

შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას 

7.6 სა წარ მომ გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი თავ და პირ ვე ლად აღია რე ბი სას უნ და 

შეა ფა სოს თვითღირებულებით.

7.7 გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა მოი ცავს შე ძე ნის და ნა ხარ-

ჯებ სა და ყვე ლა ისეთ და ნა ხარჯს, რო მე ლიც პირ და პირ და კავ ში რე ბუ-

ლია აქ ტი ვის იმ ად გილ ზე და ისეთ მდგო მა რეო ბა ში მოყ ვა ნას თან, რომ 
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შე საძ ლე ბე ლი იყოს მი სი გა მო ყე ნე ბა ხელ მძღვა ნე ლო ბის მიერ და სა ხუ-

ლი მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად, გარ და ნა სეს ხებ სახ სრებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

დანახარჯებისა.

ქვე  მოთ  მო  ცე  მუ  ლია  იმ  და  ნა  ხარ  ჯე  ბის  მა  გა  ლი  თე  ბი,  რომ  ლე  ბიც  მიჩ  ნეუ  ლია,  

რომ  არ  წარ  მოად  გენ ს გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბის  შე  ძე  ნის  ან  შექ  მნის  პირ -

და  პირ  და  ნა  ხარ  ჯებ ს და  სა  წარ  მომ  ი სი  ნი  ხარ  ჯებ  ში  უნ  და  ა სა  ხოს  მა  თი  გა  წე -

ვი  სას : 

ა ხა  ლი  შე  ნო  ბა-  ნა  გე  ბო  ბის  გახ  სნის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი;  

ა ხა  ლი  პრო  დუქ  ტის  ან  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  წარ  დგე  ნის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი  (მათ  შო  რის  

რეკ  ლა  მი  სა  და  წა  ხა  ლი  სე  ბის  ღო  ნის  ძიე  ბე  ბის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი) ;

საქ  მია  ნო  ბის  ა ხალ  ად  გილ  მდე  ბა  რეო  ბა  ზე  ან  მომ  ხმა  რე  ბელ  თა  ა ხალ  ჯგუფ -

თან  საქ  მია  ნო  ბის  დაწ  ყე  ბის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი  (მათ  შო  რის , პერ  სო  ნა  ლის  ტრე -

ნინ  გის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი) ; და 

ად  მი  ნის  ტრა  ციუ  ლი  და  სხვა  ზო  გა  დი  ზედ  ნა  დე  ბი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი.  

ნა  სეს  ხებ  სახ  სრებ  თან  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი  ა რის  პრო  ცენ  ტის  ხარ -

ჯი  და  სხვა  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი,  რო  მელ  საც  სა  წარ  მო  გას  წევ ს სეს  ხის  ა ღე  ბისას (მა -

გა  ლი  თად , სეს  ხის  პრო  ცენ  ტი  და  სა  კო  მი  სიო) . თუნ  დაც  ნა  სეს  ხებ  სახ  სრებ  თან  

და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი  პირ  და  პირ  ი ყოს  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  გრძელ  ვა -

დია  ნი  აქ  ტი  ვის  შე  ძე  ნას  თან  ან  შექ  მნას  თან , ი სი  ნი  იმ  პე  რიო  დის  შე  მო  სავ  ლე -

ბის , ხარ  ჯე  ბი  სა  და  გაუ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში  უნ  და  აი  სა  ხოს , 

რო  დე  საც  მოხ  და  და  ნა  ხარ  ჯის  გა  წე  ვა. 

7 .8 შე ძე ნის და ნა ხარ ჯე ბი მოი ცავს მი სი შე ძე ნის (ნას ყი დო ბის) ფასს, იმ პორ-

ტის გა და სა ხად სა და სხვა გა და სა ხა დებს (ა რა პირ და პი რი გა და სა ხა დე ბის 

გარ და, რომ ლე ბიც შემ დგომ ში დაბ რუ ნე ბას (ჩათ ვლას) ექ ვემ დე ბა რე ბა), 

ტრან სპორ ტი რე ბის, დატ ვირ თვა- გად მოტ ვირ თვის და ნა ხარ ჯებ სა და სხვა 

და ნა ხარ ჯებს, რომ ლე ბიც უშუა ლოდ არის და კავ ში რე ბუ ლი მის შე ძე ნას-

თან. შე ძე ნის და ნა ხარ ჯე ბის დათ ვლი სას  გაან გა რი შე ბუ ლი თან ხა შემ-

ცირ დე ბა სა ვაჭ რო დათ მო ბის, სხვა დას ხვა სა ხის ფას დათ მო ბი სა და სხვა 

ანა ლო გიუ რი მუხ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბით. თუ გა დახ და გა და ვა დე ბუ ლია 

(შემ დგო მი გა დახ დის პი რო ბით) და შემ დგო მი გა დახ დის ფა სი მე ტია დაუ-

ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფას ზე, მა შინ შე ძე ნის და ნა ხარ ჯებ ში ასა ხუ ლი შე ძე-

ნის ფა სი არის გა რი გე ბის თა რი ღის თვის ხელ მი საწ ვდო მი დაუ ყოვ ნებ ლივ 

გა დახ დის ფა სი. სხვაო ბა შემ დგო მი გა დახ დის ფას სა და დაუ ყოვ ნებ ლივ 

გა დახ დის ფასს  შო რის უნ და აღი რიც ხოს მე-5 გან ყო ფი ლე ბის - „ფი ნან-

სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი“ - შესაბამისად.

შე  ძე  ნას  თან  პირ  და  პირ  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბის  მა  გა  ლი  თე  ბია:  იუ  რი -

დიუ  ლი  და  საბ  რო  კე  რო  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  საზ  ღაუ  რი,  ად  გი  ლის  მომ  ზა  დე  ბას  თან  

და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბის , მონ  ტა  ჟის , აწ  ყო  ბი  სა  და  ფუნ  ქციუ  რი  შე  საძ -

ლებ  ლო  ბე  ბის  შე  მოწ  მე  ბის  /ტეს  ტი  რე  ბის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი. 
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 მაგალითი 11 -  გრძელვადიანი აქტივის შეძენის დანახარჯი 

 01/01/20X1 წელს A საწარმომ მოწყობილობა შეიძინა B საწარმოსგან 

60,000 ლარად, შემდგომში ჩასათვლელი დღგ-ს, 18%, ჩათვლით. 

 20X1 წლის იანვარში:

·	 C საწარმო 2,000 ლარს აღრიცხავს A საწარმოს ამ მოწყობილობის A 

საწარმოს ტერიტორიამდე ტრანსპორტირებისათვის და 10,000 ლარს 

მისი დამონტაჟებისათვის. ეს დანახარჯები არ მოიცავს შემდეგში 

ჩასათვლელ დღგ-ს, რადგან C საწარმო დღგ-ს გადამხდელი არ 

არის;

·	 ამ მოწყობილობის მოდიფიცირებისათვის A საწარმომ 5,500 ლარის 

ოდენობით დანახარჯი გასწია მასალებსა და ნედლეულზე, ხოლო 

6,500 ლარი სამუშაო ძალაზე, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო 

მისი გამოყენებით იმ პროდუქციის წარმოება, რომელსაც საწარმო 

უშვებს. 

ორივე, B  და C საწარმოები დათანხმდნენ მიწოდებიდან 90 დღის შემდეგ 

გადახდაზე, რაც A საწარმოს ვარაუდით ჩვეულებრივი საკრედიტო ვადაა.

20X1 წლის თებერვალში A საწარმოს წარმოების თანამშრომლებმა: 

·	 ტრენინგი გაიარეს ახალი მოწყობილობის ოპერირებაში. ტრენინგის 

დანახარჯები იყო 1,400 ლარი მოწვეული ინსტრუქტორისთვის და 1,000 

ლარი პერსონალის მიერ ტრენინგზე დროის დახარჯვისთვის;

·	 განახორციელეს მოწყობილობის ტესტირება და დამატებითი მო დი-

ფი ცირება, რაც აუცილებელი იყო მოწყობილობის ისე მუშაო ბისთვის, 

როგორც ხელმძღვანელობას ჰქონდა გამიზნული. ტესტირების ეტაპის 

დანახარჯებმა შეადგინა  2,100 ლარი ნედლეულისა და მასალებისთვის 

და 1,600 ლარი სამუშაო ძალისთვის. 

01/03/20X1 წელს ახალი მოწყობილობა მზად იყო გამოყენებისთვის. თუმცა, 

დასაწყისში მცირე რაოდენობით შეკვეთების გამო A საწარმომ 20X1 წლის 

მარტში 2,300 ლარი საოპერაციო ზარალი მიიღო. მას შემდეგ მოწყობილობა 

მოგებიანად მუშაობს. 

ახალი მოწყობილობის შეძენის დანახარჯი შემდეგნაირად განისაზღვრება:

აღწერა გამოთვლა ან მიზეზი

შესყიდვის ფასი 
ჩვეულებრივ საკრედიტო 
ვადაში გადახდით 

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

ტრანსპორტირებისა და 
მონტაჟის დანახარჯები 

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

მოწყობილობის 
მოდიფიცირების 
დანახარჯები (მომზადების 
დანახარჯები)

12,000 ლარი

(5,500 ლარი ნედლეული და მასალები + 6,500 
ლარი სამუშაო ძალა)
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ტრენინგის დანახარჯები მაშინვე შემოსავლების, ხარჯებისა და 
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში 
აღიარდება, რადგან მოწყობილობის გამოყენება 
ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების 
შესაბამისად შესაძლებელი იყო ტრენინგის 
დანახარჯების გაწევის გარეშე. 

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

საოპერაციო ზარალი მაშინვე შემოსავლების, ხარჯებისა და 
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში 
აღიარდება.

შეძენის დანახარჯები 78,547 ლარი

A საწარმო  ამ შეძენას შემდეგი ბუღალტრული გატარებების მეშვეობით 

აღრი ცხავს:

მუხლი დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი 
საშუალებები

78,547

სხვა მოკლევადიანი აქტივები: : 
ჩასათვლელი დღგ (აღდგენადი დღგ) 9,153

მოგება-ზარალი: სხვა ხარჯები

- მოწვეული ტრენერი (1,400 ლარი)

- პერსონალის დანახარჯები (1,000 
ლარი)

2,400

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

73,400

მარაგები (5,500 + 2,100) 7,600

გადასახდელი შრომის ანაზღაურება 
(6,500 + 1,000 + 1,600) 9,100

გადახდის ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადაზე ხანგრძლივად გადავადებისას, 

როგორც წესი, შესყიდვის ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვეულებრივი 

საკრედიტო ვადაში გადახდის შემთხვევაში. ამის მიზეზია ის, რომ, ფაქ-

ტო ბრივად, მომწოდებელი აფინანსებს აქტივის შესყიდვას. ჩვეულებრივი 

საკრედიტო ვადით შესყიდვის ფასსა და გადავადებული საკრედიტო 

ვადით შესყიდვის ფასს შორის სხვაობა საპროცენტო ხარჯის სახით 

აღიარდება მყიდველის შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი 

მოგების ანგარიშგებაში მე-5 განყოფილების - ფინანსური ინსტრუმენტები 

- შესაბამისად (პუნქტი 5.12).

მაგალითი 12 - ჩვეულებრივ საკრედიტო ვადაზე ხანგრძლივ პერიოდში 

გადახდა 
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01/01/20X1 წელს A საწარმო  მოწყობილობას B საწარმოსგან 60,000 ლარად 

ყიდულობს (ჩასათვლელი დღგ-ს, 18%, ჩათვლით) ორწლიანი, „უპროცენტო“ 

კრედიტით (რომელსაც A საწარმო  მიიჩნევს ჩვეულებრივ საკრედიტო 

ვადაზე ხანგრძლივად გადავადებულად). ჩვეულებრივი საკრედიტო ვადით 

(90 დღის განმავლობაში უპროცენტო) შესყიდვის შემთხვევაში შეძენის ფასი 

იქნებოდა  49,400 ლარი (დღგ-ის გარეშე).

მოწყობილობის შეძენასთან დაკავშირებული სხვა პირდაპირი დანახარჯები 

არ არსებობს.

01/01/20X1 წელს A საწარმომ მოწყობილობის ღირებულება უნდა შეაფასოს 

49,400 ლარად, რაც ჩვეულებრივი ფასია საკრედიტო ვადით გადახდის 

შემთხვევაში.  

მთლიანი საპროცენტო ხარჯი, 1,447 ლარი, ორწლიან საკრედიტო 

პერიოდზე გამოითვლება, როგორც სხვაობა დღგ-ის გარეშე ფაქტობრივ 

ფასს, ანუ 50,847ლარსა (60,000 ლარი/1.18) და ჩვეულებრივი საკრედიტო 

ვადით გასაყიდ ფასს,  49,400 ლარს, შორის. ეს სხვაობა წარმოადგენს 

საპროცენტო ხარჯს, რომელიც წარმოიქმნება დაფინანსების შეთანხმების 

შედეგად. საჭიროა მისი საპროცენტო ხარჯად აღიარება წრფივი მეთოდით, 

ანგარიშსწორების ვადის (2 წელი) განმავლობაში, ანუ წელიწადში  723,5 
ლარი(1,447 ლარი/2 წელი).

A საწარმო  შეძენიდან ორი წლის განმავლობაში შემდეგ ბუღალტრულ 

გატარებებს შეასრულებს:

თარიღი მუხლი
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

01/01/20X1

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი 
საშუალებები

49,400

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

9,153 

სავაჭრო კრედიტი 58,553

20X1
საპროცენტო ხარჯი 723.5

სავაჭრო კრედიტი 723.5

20X2 საპროცენტო ხარჯი 723.5

სავაჭრო კრედიტი 723.5

31/12/20X2
სავაჭრო კრედიტი 60,000

ფულადი სახსრები 60,000

საპროცენტო ხარჯის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ მე-5 

განყოფილება - ფინანსური ინსტრუმენტები.

7.9 სა წარ მომ არა ფუ ლა დი აქ ტივ (ებ )ის, ან ფუ ლა დი და არა ფუ ლა დი აქ ტი ვე-

ბის ერ თობ ლი ვად გაც ვლის შე დე გად შე ძე ნი ლი გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის 

თვით ღი რე ბუ ლე ბა უნ და შეა ფა სოს აღია რე ბის თა რი ღის მდგო მა რეო ბით, 

სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის ოდე ნო ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბით, იმ შემ თხვე-
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ვის გარ და, რო დე საც (ა) გაც ვლის ოპე რა ციას არ გააჩ ნია კო მერ ციუ ლი 

ში ნაარ სი, ან (ბ) არც მი ღე ბუ ლი და არც გა და ცე მუ ლი აქ ტი ვის სა ბაზ რო 

ღი რე ბუ ლე ბა არ არის საი მე დოდ შე ფა სე ბა დი. ასეთ შემ თხვე ვა ში, აქ ტი-

ვის თვით ღი რე ბუ ლე ბა გა ნი საზ ღვრე ბა გა და ცე მუ ლი აქ ტი ვის სა ბა ლან სო 

ღირებულებით.

აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბი  სათ  ვის  სა  ჭი  როა 

 ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბის  გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბა.  ა რა  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო 

 ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბის  მრა  ვა  ლი  მიდ  გო  მაა  წარ  მოდ  გე  ნი  ლი 

 მე- 9 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  ში  - ა რა  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  გაუ  ფა  სუ  რე  ბა.  

გაც  ვლის  გა  რი  გე  ბის  აღ  რიც  ხვამ  დე  სა  წარ  მო  გან  საზ  ღვრავ ს გა  რი  გე  ბას  

კო  მერ  ციუ  ლი  ში  ნაარ  სი  აქ ვს თუ  ა რა,  ი მის  გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბით , მი  სი  სა -

მო  მავ  ლო  ფუ  ლა  დი  ნა  კა  დე  ბის  ცვლი  ლე  ბა  რამ  დე  ნად  მო  სა  ლოდ  ნე  ლია  ამ  

გა  რი  გე  ბის  შე  დე  გად . გაც  ვლის  გა  რი  გე  ბას  კო  მერ  ციუ  ლი  ში  ნაარ  სი  აქ ვს, 

თუ  მი  ღე  ბუ  ლი  აქ  ტი  ვის  ფუ  ლა  დი  ნა  კა  დე  ბის  კონ  ფი  გუ  რა  ცია  (რის  კი,  ვა  დე -

ბი  და  ო დე  ნო  ბა)  გან  სხვა  ვდე  ბა  გა  და  ცე  მუ  ლი  აქ  ტი  ვის  ფუ  ლა  დი  ნა  კა  დე  ბის  

კონ  ფი  გუ  რა  ციის  გან . 

მა  გა  ლი  თად , რო  დე  საც  სა  წარ  მო  დიდ  და  ძველ  სატ  ვირ  თო  ავ  ტო  მან  ქა  ნას  

ცვლის  ა ხალ  და  პა  ტა  რა  სატ  ვირ  თო  ავ  ტო  მან  ქა  ნა  ზე,  სა  ვა  რაუ  დოდ  ა ხალ  

ავ  ტო  მან  ქა  ნას  და  ბა  ლი  საო  პე  რა  ციო  ხარ  ჯე  ბი  და  უფ  რო  ხან  გრძლი  ვი  სა -

სარ  გებ  ლო  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  და  ექ  ნე  ბა.  შე  სა  ბა  მი  სად , ეს  გაც  ვლა,  სა  ვა -

რაუ  დოდ , გავ  ლე  ნას  არ  მოახ  დენ ს მო  მა  ვალ  ში  მი  სა  ღებ  ფუ  ლად  ნა  კა -

დებ  ზე.

მაგალითი 13 - გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის გაც ვლა

01/01/20X1 წელს A სა წარ მომ თა ვი სი ორი ძვე ლი ავ ტო მან ქა ნა 15,000 ლა-

რის ნაღ დი ფუ ლის და მა ტე ბით გაც ვა ლა ერთ ახალ ავ ტო ბუს ში. გა რი გე ბას 

კო მერ ციუ ლი ში ნაარ სი აქვს. 

A სა წარ მოს მიერ გან საზ ღვრუ ლი ორი ძვე ლი ავ ტო მან ქა ნის სა ბაზ რო ღი-

რე ბუ ლე ბის საი მე დო შე ფა სე ბა აღია რე ბის თა რი ღით არის 55,000 ლარი. 
მა თი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბაა 42,000 ლა რი (ღირებულებას,75,000 ლარს, 

გა მოკ ლე ბუ ლი დაგ რო ვი ლი ცვე თა, 33,000 ლარი).  ახა ლი ავ ტო ბუ სის სა ბაზ-

რო ღი რე ბუ ლე ბა 70,000 ლარია.

01/01/20X1 წელს სა წარ მო ახალ ავ ტო ბუსს აღია რებს და მის თვით ღრე ბუ-

ლე ბას 70,000 ლა რად აფა სებს.

გაც ვლის ამ გა რი გე ბის აღ რიც ხვა მოი ცავს ასე ვე ორი ავ ტო მო ბი ლის, რო-

მელ თა აღია რე ბა შეწ ყდა, გას ვლი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბის, 13,000 

ლა რის ასახ ვას (70,000 ლა რი ახა ლი ავ ტო ბუ სი, გა მოკ ლე ბუ ლი 42,000 ლა-

რი ძვე ლი ავ ტო მან ქა ნე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა და 15,000 ლა რი გა-

დახ დი ლი ფუ ლა დი სახსრები).
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A სა წარ მო მ შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეას რუ ლოს:

მუხლი დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი 
საშუალებები-თვითღირებულება- 
ავტობუსი 

70,000

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი 
საშუალებები– დაგროვილი ცვეთა –
ავტომანქანები

33,000

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი 
საშუალებები– თვითღირებულება – 
ავტომანქანები

75,000

ფულადი სახსრები 15,000

სხვა შემოსავალი: შემოსულობა 
ძირითადი საშუალებების გასვლიდან 

13,000

7.10 სა წარ მომ სა ხელ მწი ფო გრან ტით შე ძე ნი ლი გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის 

თვით ღი რე ბუ ლე ბა უნ და შეა ფა სოს ამ აქ ტი ვის აღია რე ბის თა რი ღის მდგო-

მა რეო ბით, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის ოდე ნო ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბუ ლი 

თან ხით (იხ. აგ რეთ ვე მე-14 გან ყო ფი ლე ბა - „სა ხელ მწი ფო გრანტები“).

შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის შემ დეგ 

7.11 სა წარ მომ გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის შემ დეგ უნ-

და შეა ფა სოს თვით ღი რე ბუ ლე ბით, რო მელ საც აკ ლდე ბა დაგ რო ვი ლი 

ცვე თა /ა მორ ტი ზა ცია და დაგ რო ვი ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი, რაც გა ნი-

საზ ღვრე ბა მე-9 გან ყო ფი ლე ბის -  „ა რა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე-

ბა“ - შესაბამისად.

გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა შემ დეგ ში მცირ დე ბა ცვე-

თის თან ხით, თუ ასე თი არ სე ბობს (იხ. პუნ ქტე ბი 7.12 –7.14), და გაუ ფა სუ რე-

ბით, თუ ასე თი არ სე ბობს (იხ. მე-9 გან ყო ფი ლე ბა -ა რა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის 

გაუფასურება).

გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო-

ბის ან გა რიშ გე ბა ში აი სა ხე ბა ნე ტო თან ხით (ა ნუ თვით ღი რე ბუ ლე ბა, შემ ცი-

რე ბუ ლი დაგ რო ვი ლი ცვე თით და დაგ რო ვი ლი გაუფასურებით).

7.12 ცვე თა /ა მორ ტი ზა ცია უნ და ასა ხავ დეს სა წარ მოს მიერ მო ცე მუ ლი აქ ტი ვის 

მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბის ხა სიათს, და ნიშ ნუ ლე ბი სა მებრ 

მი სი გა მო ყე ნე ბი სას. ცვე თის /ა მორ ტი ზა ციის გაან გა რი შე ბა სა ჭი როებს 

მსჯე ლო ბა სა და სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბე ბის გა მოთ ვლას, მათ შორის: 

(ა)	 ცვე თის /ა მორ ტი ზა ციის და რიც ხვის იმ მე თო დის გან საზ ღვრას, რო მე-

ლიც ყვე ლა ზე უკე თე სად ასა ხავს აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია-
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ლის მოხ მა რე ბის ხა სიათს, და ნიშ ნუ ლე ბი სა მებრ მი სი გა მო ყე ნე ბი სას. 

(სა წარ მომ არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბის თვის უნ და გა მოი ყე ნოს მხო-

ლოდ ცვე თის /ა მორ ტი ზა ციის და რიც ხვის წრფი ვი მე თო დი, იმ შემ-

თხვე ვის გარ და, რო დე საც აშ კა რაა, რომ სხვა მე თო დი უფ რო შე სა ფე-

რი სია).

ცვე  თის  მეშ  ვეო  ბით  აქ  ტი  ვის  ცვე  თა  დი  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  (სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ -

ლე  ბა,  შემ  ცი  რე  ბუ  ლი  ნარ  ჩე  ნი  ღი  რე  ბუ  ლე  ბით ) მი  სი  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  და  ზე 

 გა  და  ნა  წილ  დე  ბა  ცვე  თის  და  რიც  ხვის  ი სე  თი  მე  თო  დით , რო  მე  ლიც  ყვე  ლა  ზე  

უ კე  თე  სად  ა სა  ხავ ს აქ  ტი  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ცია  ლის  მოხ  მა  რე  ბის  ხა -

სიათ ს, და  ნიშ  ნუ  ლე  ბი  სა  მებ რ მი  სი  გა  მო  ყე  ნე  ბი  სას .  

რო  დე  საც  დროის  გას  ვლა  ყვე  ლა  ზე  უ კე  თე  სად  ა სა  ხავ ს აქ  ტი  ვის  მომ  სა  ხუ  რე -

ბის  პო  ტენ  ცია  ლის  მოხ  მა  რე  ბას , გა  მოი  ყე  ნე  ბა  დრო  ზე  და  ფუძ  ნე  ბუ  ლი  ცვე  თის  

მე  თო  დე  ბი. 

წარ  მოე  ბუ  ლი  პრო  დუქ  ციის  რაო  დე  ნო  ბა  ზე  დამ  ყა  რე  ბუ  ლი  ცვე  თის  და  რიც -

ხვის  მე  თო  დი  გა  მოი  ყე  ნე  ბა,  რო  დე  საც  მწარ  მოებ  ლუ  რო  ბა  საუ  კე  თე  სოდ  ა სა -

ხავ ს აქ  ტი  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ცია  ლის  მოხ  მა  რე  ბას.

ცვე თის და რიც ხვის წრფი ვი მე თო დის გა მო ყე ნე ბა შე სა ფე რი სია, რო დე საც 

აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლი თა ნაბ რად მოიხ მა რე ბა პე რიო დის გან-

მავ ლო ბა ში.

წრფი ვი მე თო დით წლიუ რი ცვე თის ხარ ჯის გა მო სათ ვლე ლი ფორ მუ ლაა: 

 გრძელვადიანი აქტივის თვითღირებულება – აქტივის ნარჩენი ღირებულება
ცვე თის ხარ ჯი  =   _______________________________________________________

                                                           (სასარგებლო მომსახურების ვადა)

მა გა ლი თი 14 - ცვე თის და რიც ხვის წრფი ვი მე თო დი 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო  სერ ვე რის სის ტე მას ყი დუ ლობს 18,000 ლარად. 
ვი ნაი დან მო ნა ცე მე ბი, რომ ლებ საც იგი ამუ შა ვებს,  კონ ფი დენ ცია ლუ რია, მა-

რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბით დად გე ნი ლია, რომ A სა წარ მომ უნდა: 

·	 გა ნა ხორ ციე ლოს სერ ვე რის დე მონ ტა ჟი მი სი გა მო ყე ნე ბი დან 3 წლის 

შემ დეგ, მიუ ხე და ვად იმი სა, რამ დე ნად ინ ტენ სიუ რად იყე ნებ და იგი სერ-

ვერს სამ წლია ნი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში; და

·	 გაა ნად გუ როს ეს სერ ვე რი ხმა რე ბი დან ამო ღე ბის შემ დეგ. 

A სა წარ მომ სერ ვერს წრფი ვი მე თო დით უნ და დაა რიც ხოს ცვე თა, რად გან 

მი სი გა მო ყე ნე ბა სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში იგეგ მე ბა. შე სა ბა მი სად, A სა წარ-

მო  ცვე თის ხარჯს აღია რებს 6,000 ლა რის ოდე ნო ბით 20X1, 20X2 და 20X3 

წლებ ში თა ვი სი მო გე ბის განსაზღვრისას, ანუ (18,000 ლა რი ღი რე ბუ ლე ბა 

–  0 ლა რი ნარ ჩე ნი ღირებულება)/3 წელი.
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ამო ნა რი დი A სა წარ მოს 31 დე კემ ბე რის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა-

რიშ გე ბი დან 

20X1 20X2 20X3

ლარი ლარი ლარი

გრძელვადიანი აქტივები

- სხვა ძირითადი საშუალებები 
(საბალანსო ღირებულება)

12,000(1) 6,000(2) -

(1) 18,000 ლა რი ღი რე ბუ ლე ბა – 6,000 ლა რი დაგ რო ვი ლი ცვე თა.

(2) 18,000 ლა რი ღი რე ბუ ლე ბა – 12,000 ლა რი დაგ რო ვი ლი ცვე თა.

ცვე თის და რიც ხვის დაჩ ქა რე ბუ ლი მე თო დის გა მო ყე ნე ბა შე სა ფე რი სია, რო-

დე საც აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლი და საწ ყის ში უფ რო მე ტად მოიხ-

მა რე ბა და დროის გას ვლას თან ერ თად მცირ დე ბა მოხ მა რე ბა.

ცვე თის და რიც ხვის დაჩ ქა რე ბუ ლი მე თო დით წლიუ რი ცვე თის ხარ ჯის გა მო-

სათ ვლე ლი ფორ მუ ლაა: 

ცვე თის ხარ ჯი = საწ ყი სი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა x წლიუ რი ცვე თის გა ნაკ ვე თი, %

ცვე თის გა ნაკ ვე თი გა ნი საზ ღვრე ბა სა წარ მოს ხელ მძღვა ნე ლო ბის მიერ კონ-

კრე ტუ ლი აქ ტი ვის ან მსგავ სი აქ ტი ვე ბის ჯგუ ფის თვის, აქ ტი ვის ნარ ჩე ნი ღი-

რე ბუ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

მაგალითი 15 - ცვეთის დარიცხვის დაჩქარებული მეთოდი 

31/12/20X1 წელს A საწარმომ 10,000 ლარის ღირებულების საწარმოო 

დანადგარი შეიძინა.

ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ მოწყობილობა მისი მომსახურების 

ვადის დასაწყისში უფრო გამოსადეგია, ამიტომ გადაწყვეტს ცვეთის 

დარიცხვის დაჩქარებული მეთოდის გამოყენებას 40%-იანი წლიური ცვეთის 

განაკვეთით, რაც საუკეთესოდ ასახავს A საწარმოს მიერ ამ მოწყობილობის 

მომსახურების პოტენციალის მოხმარებას. აღნიშნული ილუსტრირებულია 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

საანგარიშგებო 
თარიღი

წლის ცვეთის 
ხარჯი

წლის ბოლოს 
დაგროვილი 

ცვეთა 
(AD)

საბალანსო ღირებულება 
წლის ბოლოს

(აქტივის ღირებულება - 
AD)

ლარი ლარი ლარი

31/12/20X1: 
ღირებულება

- - 10,000

31/12/20X2
4,000 = 10,000 * 

40%
4,000 6,000

31/12/20X3
2,400 = 6,000 

*40%
6,400 3,600
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წარმოებული პროდუქციის რაოდენობაზე დამყარებული ცვეთის დარიცხვის 

მე თოდის მიხედვით აქტივის მომსახურების პოტენციალი არის მომავალში 

მისი მეშ ვეობით წარმოებული პროდუქცია. შესაბამისად, ცვეთის ხარჯი 

მაღალია იმ პერიოდებში, როდესაც ფიზიკურად მეტი პროდუქცია იწარმოება. 

ცვეთის და  რიცხვის ეს მეთოდი მრავალ აქტივთან მიმართებით გამოიყენება. 

იგი გან საკუთრებით შესაფერისია ისეთი აქტივებისთვის, რომელთა 

მომსახურების პო ტენციალი ემთხვევა გამოკვეთილ მრავალპერიოდიან, 

პროდუქტიული სა სიცოცხლო ციკლს, მაგალითად ნაყოფის მომცემი 

კულტურები (როგორიცაა ხეხილი) სოფლის მეურნეობაში.

წარმოებული პროდუქციის რაოდენობაზე დამყარებული ცვეთის დარიცხვის 

მე თოდით ცვეთის გამოთვლის ფორმულაა:

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

 წარმოებული პროდუქცია

მაგალითი 16 - წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის საფუძველზე 

ცვეთის დარიცხვა 

01/01/20X1 წელს A საწარმომ 35,000 ლარის ღირებულების დანადგარი 

შეიძინა. მოსალოდნელია, რომ ამ დანადგარით ჩანაცვლდება საქსოვი 

დაზგა, როდესაც იგი 200,000 კვადრატულ მეტრ ქსოვილს გამოუშვებს. 20X1 

წელს დაზგის მეშვეობით წარმოებულ იქნა 40,000 კვადრატული მეტრი 

ქსოვილი. 

ცვეთის განაკვეთი = 0.175 ლარს ერთ კვადრატულ მეტრზე ( 35,000 ლარი 

ღირებულება/200,000 მომსახურების ვადის განმავლობაში მოსალოდნელი 

კვადრატული მეტრები). 

სხვა სიტყვებით, 20X1 წელს ცვეთის ხარჯია 7,000 ლარი, რაც შემდეგნაირად 

გამოითვლება:

 40,000 მ2 წარმოება 20X1 წელს
35,000 ლარი ცვეთადი თანხა x ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 200,000 მ2 წარმოება (მომსახურების ვადაში)

(b) აქ ტი ვის სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის შე ფა სე ბას, ანუ იმ პე-

რიო დის შე ფა სე ბას, რომ ლის გან მავ ლო ბა ში მო სა ლოდ ნე ლია, რომ  

სა წარ მოს მიერ აქ ტი ვი ხელ მი საწ ვდო მი იქ ნე ბა გა მო სა ყე ნებ ლად, ან 

მო სა ლოდ ნე ლია, რომ აქ ტი ვი დან სა წარ მო მიი ღებს წარ მოე ბუ ლი 

პრო დუქ ციის ან მსგავ სი ერ თეუ ლე ბის გარ კვეულ რაო დე ნო ბას;

გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვის  სა  სარ  გებ  ლო  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  და  შეიძ  ლე  ბა  ფი  ზი -

კუ  რი  ვა  დის  (ზოგ  ჯერ  ე კო  ნო  მი  კურ  ვა  დას  უ წო  დე  ბენ ) ტო  ლი  ან  უფ  რო  ხან  მოკ -

ლე  ი ყოს . ცვე  თა  დი  აქ  ტი  ვის  სა  სარ  გებ  ლო  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  დის  შე  ფა  სე  ბი  სას  

ით  ვა  ლის  წი  ნე  ბენ  ყვე  ლა  ფაქ  ტორ ს, მათ  შო  რის : მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  ფი  ზი  კუ  რი 

 ცვე  თა  და  და  ზია  ნე  ბა;  მოძ  ვე  ლე  ბა  (ა  ნუ  ტექ  ნო  ლო  გიუ  რი  წინ  სვლა/  წარ  მოე  ბის  
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გაუმ  ჯო  ბე  სე  ბა,  აქ  ტი  ვის  გა  მო  ყე  ნე  ბით  წარ  მოე  ბულ  პრო  დუქ  ტზე/  მომ  სა  ხუ  რე -

ბა  ზე  მოთ  ხოვ  ნის  შემ  ცი  რე  ბა) ; ა სე  ვე  აქ  ტი  ვის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  ზე  იუ  რი  დიუ  ლი  ან  

სხვა  შეზ  ღუდ  ვე  ბი.  

სა  სარ  გებ  ლო  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  და  სააღ  რიც  ხვო  შე  ფა  სე  ბაა,  რო  მე  ლიც  ცვლი -

ლე  ბას  ექ  ვემ  დე  ბა  რე  ბა.  შე  სა  ბა  მი  სად , სა  ჭი  როა  მიმ  დი  ნა  რე  და  მო  მა  ვა  ლი  პე -

რიო  დე  ბი  სათ  ვის  სა  სარ  გებ  ლო  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  დი  სა  და  ცვე  თის  გა  ნაკ  ვე -

თე  ბის  შეს  წო  რე  ბა,  რო  დე  საც  თავ  და  პირ  ვე  ლი  მო  ლო  დი  ნი  მნიშ  ვნე  ლოვ  ნად  

შეიც  ვლე  ბა. 

მო  სა  ლოდ  ნე  ლია,  რომ  ყვე  ლა  გრძელ  ვა  დიან  აქ  ტივ ს, მი  წის  გარ  და,  გან -

საზ  ღვრუ  ლი  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  და  აქ ვს და  სა  ჭი  როა  ცვე  თის  და  რიც  ხვა  (იხ . 

პუნ  ქტი  7.14). შე  სა  ბა  მი  სად , ცვე  თის  /ა  მორ  ტი  ზა  ციის  და  რიც  ხვა  სა  ჭი  როა  გა  ნუ -

საზ  ღვრე  ლი  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  დის  მქო  ნე  ყვე  ლა  ა რა  მა  ტე  რია  ლუ  რი  აქ  ტი  ვის -

თვის , თუ  ა სე  თი  არ  სე  ბობს.

(გ)    აქ ტი ვის ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბას (თუმ ცა, სა წარ მომ 

ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა ნუ ლის ტო ლად უნ და მიიჩ ნიოს, თუ არ არ-

სე ბობს ად ვი ლად გან საზ ღვრა დი ობიექ ტუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმ 

ფა სი სა, რა ფა სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და აქ ტი ვის გა ყიდ ვა, 

თუ მას უკ ვე ის ასა კი და მდგო მა რეო ბა ექ ნე ბო და, რო მე ლიც მო-

სა ლოდ ნე ლია მი სი სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ბო ლოს).

პრინ ციპ ში, ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა არის წმინ და ღი რე ბუ ლე ბა (ა ნუ გას ვლი-

დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა, შემ ცი რე ბუ ლი გას ვლას თან და კავ ში რე ბუ-

ლი მო სა ლოდ ნე ლი და ნა ხარ ჯე ბი), რომ ლის მი ღე ბა საც სა წარ მო მოე ლის 

სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ბო ლოს. პრაქ ტი კა ში აქ ტი ვის ნარ ჩე ნი 

ღი რე ბუ ლე ბის გან საზ ღვრა უფ რო ად ვი ლია იმ ფა სის შე ფა სე ბით, რა ფა სა-

დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და აქ ტი ვის დღეს გა ყიდ ვა, მას უკ ვე ის ასა კი და 

მდგო მა რეო ბა რომ ჰქო ნო და, რო მე ლიც მო სა ლოდ ნე ლია მი სი სა სარ გებ-

ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ბო ლოს.

მო სა ლოდ ნე ლია, რომ მრა ვა ლი აქ ტი ვის ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა მიჩ ნეულ 

იქ ნეს ნუ ლის ტო ლად, თუ არ არ სე ბობს ად ვი ლად გან საზ ღვრა დი ობიექ ტუ-

რი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმ ფა სი სა, რა ფა სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და აქ ტი ვის 

გა ყიდ ვა, თუ მას უკ ვე ის ასა კი და მდგო მა რეო ბა ექ ნე ბო და, რო მე ლიც მო სა-

ლოდ ნე ლია მი სი სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ბოლოს. 

მა გა ლი თად, აქ ტი ვის ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბაა 17,000 ლარი, თუ არ სე ბობს 

ობიექ ტუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ დღეს აქტივი:

·	 შე საძ ლე ბე ლია გაი ყი დოს 20,000 ლა რად, აქ ტივს უკ ვე ის ასა კი და 

მდგო მა რეო ბა რომ ჰქო ნო და, რო მე ლიც მო სა ლოდ ნე ლია მი სი სა სარ-

გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ბო ლოს; და 

·	 აქ ტი ვის გას ვლის მო სა ლოდ ნე ლი და ნა ხარ ჯე ბია 3,000 ლარი.
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7.13 აქ ტივ ზე ცვე თის /ა მორ ტი ზა ციის და რიც ხვა იწ ყე ბა მა შინ, რო დე საც  აქ ტი ვი 

იმ ყო ფე ბა იმ ად გი ლას და მოყ ვა ნი ლია ისეთ მდგო მა რეო ბა ში, რაც აუ-

ცი ლე ბე ლია აქ ტი ვის ექ სპლუა ტა ციის თვის ხელ მძღვა ნე ლო ბის მიერ და-

სა ხუ ლი მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად. აქ ტივ ზე ცვე თის /ა მორ ტი ზა ციის და რიც-

ხვა უნ და შეწ ყდეს, რო დე საც აქ ტი ვის აღია რე ბა შეწ ყდე ბა ან სრუ ლად 

გაცვდება.

მა გა ლი თი 17 -  რო დის იწ ყე ბა ცვე თის და რიც ხვა საინ ვეს ტი ციო ქო ნე ბის შემ-

თხვე ვა ში 

01/01/20X1 A სა წარ მო საი ჯა რო შე მო სავ ლის მი სა ღე ბად ბი ნას ყი დუ ლობს 

121,000 ლა რად. 

A სა წარ მო  ბი ნას არე მონ ტებს 20X1 წლის თე ბერ ვალ სა და მარ ტში.

01/04/20X1 წელს ბი ნა მზა დაა გა სა ქი რა ვებ ლად. 

01/05/20X1 წელს A სა წარ მო აფორ მებს საი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბას, რო მე-

ლიც 01/06/20X1 წელს იწ ყე ბა.

A სა წარ მომ ბი ნა ზე ცვე თის და რიც ხვა უნ და დაიწ ყოს 01/04/20X1-დან, რო-

დე საც ბი ნა ისეთ მდგო მა რეო ბა ში იყო მოყ ვა ნი ლი, რაც აუ ცი ლე ბე ლია აქ-

ტი ვის ექ სპლუა ტა ციის თვის, ხელ მძღვა ნე ლო ბის მიერ და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის 

შე სა ბა მი სად (ა ნუ რო დე საც ბი ნა სა ჭი რო მდგო მა რეო ბა შია  და მზად არის  

გასაქირავებლად).

მა გა ლი თი 18 - რო დის უნ და დაიწ ყოს სპე ცია ლი ზე ბულ და ნად გარ ზე ცვე თის 

და რიც ხვა 

15/01/20X1 წელს A სა წარ მო და ნად გარს ყი დუ ლობს თა ვი სი ახა ლი სა წარ-

მოო ხა ზის თვის. 

15/02/20X1 წელს და ნად გა რი მი წო დე ბუ ლია A სა წარ მოს თვის.

და ნად გა რის გა მო ყე ნე ბამ დე სა ჭი როა სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ტექ ნი კო სის მიერ 

მი სი მონ ტა ჟი და ტეს ტი რე ბა.

ტეს ტი რე ბა 01/04/20X1 წელს დასრულდა. 

20X1 წლის ივ ლის ში A სა წარ მო ახალ სა წარ მოო ხაზს უშ ვებს. 

A სა წარ მომ და ნად გარ ზე ცვე თის და რიც ხვა უნ და დაიწ ყოს   01/04/20X1-

დან, რო დე საც და ნად გა რი პირ ვე ლად გახ და ხელ მი საწ ვდო მი ექ სპლუა ტა-

ციის თვის, ხელ მძღვა ნე ლო ბის მიერ და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად (ა ნუ 

რო დე საც დას რულ და მონ ტა ჟი და აუ ცი ლე ბე ლი ტესტირება).

7.14 მი წას ცვე თა არ ერიც ხე ბა, გარ და იმ იშ ვია თი გა რე მოე ბე ბი სა, რო დე საც 

მი სი მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლი მცირ დე ბა შე სა ბა მი სი და ნიშ ნუ ლე ბით 

გა მო ყე ნე ბი სას. სა წარ მომ ცვე თა /ა მორ ტი ზა ცია უნ და დაა რიც ხოს ყვე ლა 

სხვა გრძელ ვა დიან აქტივს.
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ვი  ნაი  დან  მი  წის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ცია  ლი,  რო  გორ ც წე  სი  არ  მცირ  დე  ბა  

უ მე  ტე  სი  სა  ხით  გა  მო  ყე  ნე  ბი  სას , მი  წის  უ მე  ტე  სო  ბას  ცვე  თას  არ  ა რიც  ხა  ვენ . თუმ -

ცა,  რო  დე  საც  მი  წის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ცია  ლი  მცირ  დე  ბა  შე  სა  ბა  მი  სი  და -

ნიშ  ნუ  ლე  ბით  გა  მო  ყე  ნე  ბი  სას , სა  ჭი  როა  მას  ზე  ცვე  თის  და  რიც  ხვა.  მი  წის  ი სე  თი 

 და  ნიშ  ნუ  ლე  ბით  გა  მო  ყე  ნე  ბა,  რაც  მოიხ  მარ ს მი  სი  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ციალ ს 

(და,  ამ  გვა  რად , ცვე  თა  უნ  და  დაე  რიც  ხოს ), მოი  ცავ ს შემ  დეგ ს: რო  დე  საც  მი  წის  

გა  მო  ფიტ  ვა  ხდე  ბა  სამ  თო-  მო  პო  ვე  ბი  თი  საქ  მია  ნო  ბის  შე  დე  გად  (მა  გა  ლი  თად , 

კა  რიე  რი  ან  სა  ბა  დო)  ან  რო  დე  საც  ის  გა  მოი  ყე  ნე  ბა  ნა  გავ  საყ  რე  ლად. 

აღია რე ბის შეწ ყვე ტა

7.15 სა წარ მომ გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის აღია რე ბა უნ და შეწ ყვი ტოს მი სი გას-

ვლი სას, ან რო დე საც მო სა ლოდ ნე ლი აღარ არის მი სი გა მო ყე ნე ბი დან ან 

გას ვლი დან მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მიღება.

7.16 გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის აღია რე ბის შეწ ყვე ტი დან წარ მოქ მნი ლი ნე ბის-

მიე რი შე მო სუ ლო ბა ან ზა რა ლი მა შინ ვე უნ და აღიარ დეს შე მო სავ ლის 

ან ხარ ჯის სა ხით შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის 

ანგარიშგებაში.

მა გა ლი თი 19 - გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის გას ვლა 

01/07/20X1 წელს A სა წარ მო 35,000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის და ნად გარს ყი-

დუ ლობს. ხელ მძღვა ნე ლო ბამ გან საზ ღვრა, რომ წრფი ვი მე თო დი საუ კე-

თე სოდ ასა ხავს და ნად გა რის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბას და 

გან საზ ღვრავს დანადგარის: 

·	 ნარ ჩენ ღი რე ბუ ლე ბას - 3,000 ლა რი; და 

·	 სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დას - 8 წე ლი.

31/12/20X4 წელს და ნად გა რი 18,600 ლა რად გაი ყი და B სა წარ მო ზე. შე თან-

ხმე ბის შე სა ბა მი სად A სა წარ მომ გას წია და ნად გა რის დე მონ ტა ჟი სა და მი სი  

B სა წარ მოს ტე რი ტო რიამ დე ტრან სპორ ტი რე ბის და ნა ხარ ჯი 1,200 ლარი.

შე სა ბა მი სად, 31/12/20X4 წელს A სა წარ მო  წყვეტს და ნად გა რის აღია რე ბას 

და აღია რებს გას ვლი დან მი ღე ბულ ზა რალს 3,600ლა რის ოდე ნო ბით. გა-

ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი ზა რა ლი შემ დეგ ნაი რად გამოითვლება:

თანხა (ლარი)

დანადგარი თვითღირებულებით (A) 35,000

20X1 წლის ცვეთა  (½ წელი) 2,000(1)

20X2, 20X3 და 20X4 წლების ცვეთა (3 x 4,000 ლარი) 12,000

დაგროვილი ცვეთა (B) 14,000

საბალანსო ღირებულება გასვლის თარიღით (C) = A – B 21,000  
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გასაყიდი ფასი (D) 18,600

გაყიდვის დანახარჯები (E) (1,200)

წმინდა გაყიდვის ფასი (F) = D – E 17,400

გასვლიდან მიღებული ზარალი (F – C) (3,600)

შენიშვნა:

1) წლიუ რი ცვე თა = ( 35,000 ლა რი –  3,000 ლარი)/8 წე ლი =  4,000 ლა რი წლიურად. 
20X1 წელს დაე რიც ხა მხო ლოდ ექ ვსი თვის ცვე თა, რად გან აქ ტი ვი წლის დაწ ყე-

ბი დან ექ ვსი თვის შემ დეგ შეი ძი ნეს.

A სა წარ მომ შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა-

რიშ გე ბა ში მთლია ნი მო გე ბის შემ დეგ, „სხვა ხარ ჯე ბის“ მუხ ლში უნ და ასა-

ხოს 3,600 ლა რი ზარალი. 31/12/20X4 წელს A სა წარ მო შეასრულებს შემ-

დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

(1) დანადგარის აღიარების შეწყვეტა:

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი საშუალებები  
– დაგროვილი ცვეთა – დანადგარი

14,000

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი საშუალებები  
– დანადგარი – თვითღირებულება

35,000

გრძელვადიანი აქტივების გასვლა – დანადგარი 21,000

(2) გასვლიდან მიღებული შემოსულობის 
აღიარება:

სავაჭრო დებიტორი ან სალაროს წიგნი 18,600

გრძელვადიანი აქტივების გასვლა – დანადგარი 18,600

(3) დამატებითი გაყიდული საქონლის 
თვითღირებულების აღიარება:

გრძელვადიანი აქტივების გასვლა – დანადგარი 1,200

სავაჭრო კრედიტი – დემონტაჟისა და 
ტრანსპორტირების მომსახურება

1,200

ან გა რი შის „გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის გას ვლა - და ნად გა რი“  სა ბო ლოო ნაშ-

თია  3,600 ლა რი სა დე ბე ტო ნაშ თი, რაც წარ მოად გენს ზა რალს გასვლიდან.

შენიშვნა: შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა-

რიშ გე ბა ში გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის გას ვლი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 

„წმინ და ამო ნა გე ბის“ მუხ ლში არ აი სა ხე ბა. იგი აი სა ხე ბა მუხ ლში - „სხვა შე-

მო სა ვა ლი (გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის გასვლიდან)“.
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მა გა ლი თი 20 - აღია რე ბის შეწ ყვე ტა, რო დე საც მო სა ლოდ ნე ლი აღარ არის 

მო მა ვალ ში ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბა 

31/12/20X4 წელს გა ყიდ ვე ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო A სა წარ მომ მუ ყაოს ყუ-

თე ბის ასაწ ყო ბი და ნად გა რი დროე ბით ამოი ღო წარ მოე ბი დან. ვი ნაი დან  A 

სა წარ მო მო მა ვალ ში მოე ლის მუ ყაოს ყუ თებ ზე მოთ ხოვ ნის გაზ რდას მას ეს 

და ნად გა რი არ გაუ ყი დია. 

30/06/20X6 წელს A სა წარ მომ დაას კვნა, რომ ძა ლიან ნაკ ლე ბი შან სია, რომ 

ბა ზარ ზე მდგო მა რეო ბა იმ დე ნად გაუმ ჯო ბეს დეს, რომ მუ ყაოს ყუ თე ბის წარ-

მოე ბის ხე ლახ ლა დაწ ყე ბა მო გე ბია ნი იყოს. შე სა ბა მი სად, გა დაწ ყვი ტა მუ-

ყაოს ყუ თე ბის სა წარ მოე ბე ლი და ნად გა რის თა ვი დან მო შო რე ბა, რად გან 

მი სი გა ყიდ ვის პერ სპექ ტი ვა არ არ სე ბობ და. 

15/07/20X6 წელს და ნად გა რი ფი ზი კუ რად და ტო ვა სამ რეწ ვე ლო ნარ ჩე ნე-

ბის ნა გავ საყ რელ ზე. 

რო დის უნ და შეწ ყვი ტოს A სა წარ მომ და ნად გა რის აღიარება?

A სა წარ მომ და ნად გა რის აღია რე ბა 30/06/20X6 წელს უნ და შეწ ყვი ტოს, 

რად გან ამ თა რი ღით აღარ არის მო სა ლოდ ნე ლი სა მო მავ ლო ეკო ნო მი კუ რი 

სარ გებ ლის მი ღე ბა მი სი გა მო ყე ნე ბი დან ან გასვლიდან.

შენიშვნები: 

·	 მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ და ნად გა რი არ გა მოი ყე ნე ბო და, მი სი აღია-

რე ბა არ შეწ ყდა 31/12/20X4 წელს და 31/12/20X5 წელს, რად გან ჯერ 

კი დევ მო სა ლოდ ნე ლი იყო მო მა ვალ ში ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი-

ღე ბა მი სი გა ყიდ ვი დან ან გას ვლი დან. თუმ ცა, რად გან ხმა რე ბი დან 

დროე ბი თი ამო ღე ბა გაუ ფა სუ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლია, A სა წარ მო  მე-9 

გან ყო ფი ლე ბის - არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე ბა - შე სა ბა-

მი სად და ნად გარს გაუ ფა სუ რე ბა ზე შეა ფა სებ და რო გორც 31/12/20X4 

წელს, ისე 31/12/20X5 წელს.

·	 აღია რე ბის შეწ ყვე ტამ დე, რო დე საც არ გა მოი ყე ნე ბო და (ა ნუ 

01/01/20X5-დან 30/06/20X6-მდე პერიოდში), და ნად გარს ცვე თა დაე-

რიც ხე ბო და დროის გას ვლის გა მო მი სი მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის 

შემ ცი რე ბის შე სა ბა მი სად (რა საც გვიჩ ვე ნებს ცვე თის და რიც ხვის წრფი-

ვი მე თო დის არჩევა).
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me-8 ganyofileba

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი  
სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო  
საქ მია ნო ბა ში 

მოქ მე დე ბის სფე რო

8.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა სა წარ მოს მიერ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 

საქ მია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის აღ რიც ხვას.  ნა ყო-

ფის მი ღე ბის მო მენ ტის შემ დეგ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის აღ-

რიც ხვა გან საზ ღვრუ ლია მე-6 გან ყო ფი ლე ბა ში - „მა რა გე ბი“.

წი  ნამ  დე  ბა  რე  გან  ყო  ფი  ლე  ბა  ე ხე  ბა  მხო  ლოდ  იმ  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  (იხ. 

პუნ  ქტი  8.2) ბუ  ღალ  ტრულ  აღ  რიც  ხვას , რომ  ლე  ბიც  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო 

 საქ  მია  ნო  ბა  ში  გა  მოი  ყე  ნე  ბა  (იხ . პუნ  ქტი  8.3). სა  ზო  გა  დოდ , ე სე  ნია  ცხო  ვე  ლე  ბი  

ან  მცე  ნა  რეე  ბი.  

სხვა  სიტ  ყვე  ბით , მე- 8 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  არ  ე ხე  ბა:  

·	 ბიო  ლო  გიურ  აქ  ტი  ვებ ს, რომ  ლე  ბიც  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  სა ქ  მი ა   ნო- 

  ბის  გან  გან  სხვა  ვე  ბუ  ლი  და  ნიშ  ნუ  ლე  ბით  გა  მოი  ყე  ნე  ბა.  (მა  გა  ლი    თად , 

ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი,  რომ  ლებ  ზეც  ვრცელ  დე  ბა  მე- 6 გან  ყო  ფი   ლე  ბა 

 - მა  რა  გე  ბი  და  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბე  ბი.  ი ხი  ლეთ  

თვით ს წავ ლების  მა  სა  ლე  ბი  7.1 პუნ  ქტის  შემ  დეგ )

·	 ფერ  მე  რულ  მეურ  ნეო  ბა  ში  გა  მო  ყე  ნე  ბულ  ა რა  ბიო  ლო  გიურ  აქ  ტი  ვებ ს. 

(მა  გა  ლი  თად , მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბე  ბი  - ე ხე  ბა 

 ფერ  მე  რის  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  სა  ვარ  გუ  ლებ  სა  და  ტრაქ  ტო  რებ ს).

მე- 8 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  არ  ვრცელ  დე  ბა  ა სე  ვე  იმ  ცხო  ვე  ლებ  სა  და  მცე  ნა  რეებ  ზე,  

რომ  ლე  ბიც  არ  წარ  მოად  გე  ნენ  საან  გა  რიშ  გე  ბო  სა  წარ  მოს  აქ  ტი  ვებ ს. მა  გა  ლი -

თად , სა  წარ  მო,  რო  მე  ლიც  ზღვა  ში  თევ ზს ი ჭერ ს, ვე  ლურ  ბუ  ნე  ბა  ში  არ  სე  ბულ  

თევ ზს აქ  ტი  ვის  სა  ხით  არ  ა სა  ხავ ს ფი  ნან  სუ  რი  მდგო  მა  რეო  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში 

 მა  ნამ , სა  ნამ  თევ  ზი  მის  კონ  ტროლ ს არ  დაექ  ვემ  დე  ბა  რე  ბა.  რო  გორ ც წე  სი,  მე -

თევ  ზის  მიერ  მსგავ  სი  კონ  ტრო  ლი  ხორ  ციელ  დე  ბა  მხო  ლოდ  მა  შინ , რო  დე  საც  

თევ  ზი  მე  თევ  ზის  სა  თევ  ზაო  ბა  დე  ში  მოხ  ვდე  ბა,  რა  მო  მენ  ტშიც  ი გი  ა ღი  რიც  ხე -

ბა  მე- 6 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - მა  რა  გე  ბი  - შე  სა  ბა  მი  სად . 
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თუ  მე  თევ  ზეს  აქ ვს ლი  ცენ  ზია,  რო  მე  ლიც  სხვე  ბის  მიერ  თევ  ზის  და  ჭე  რას  გა -

მო  რიც  ხავ ს, მა  შინ  ამ  ლი  ცენ  ზიის  შე  დე  გად  მე  თევ  ზის  მიერ  მი  ღე  ბუ  ლი  უფ  ლე -

ბე  ბი  ა რა  მა  ტე  რია  ლუ  რი  აქ  ტი  ვია  და  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - ძი  რი  თა დი სა შუა-

ლე ბე ბი - შე სა ბა მი სად აღი რიც ხე ბა.

8 .2 ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი არის ცხო ვე ლი ან მცე ნა რე.

წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტის  მიზ  ნე  ბის  თვის  ფუნ  გი  (მა  გა  ლი  თად , სო  კო) , მო  ნე -

რა  (მა  გა  ლი  თად , ბაქ  ტე  რიე  ბი)  და  პრო  ტის  ტე  ბი  (ერ  თუჯ  რე  დია  ნი  ორ  გა  ნიზ  მე -

ბი)  ბიო  ლო  გიურ  აქ  ტი  ვე  ბად  მიიჩ  ნე  ვა,   მიუ  ხე  და  ვად  თა  ნა  მედ  რო  ვე  მეც  ნიე -

რე  ბა  ში  მა  თი,  რო  გორ ც ცოც  ხა  ლი  ორ  გა  ნიზ  მე  ბის  ცალ  კე  ო ჯა  ხის  სტა  ტუ  სი  სა, 

ქვე  მოთ ,  8.4 პუნ  ქტში  მო  ცე  მულ  ცხრილ  ში  ნაჩ  ვე  ნე  ბია  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე -

ბის  მა  გა  ლი  თე  ბი. 

სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  სა  ვარ  გუ  ლი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი  არ  ა რის . ის  ა ღი -

რიც  ხე  ბა  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი  - შე  სა  ბა  მი  სად. 

8 .3 სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა არის სა წარ მოს საქ მია ნო ბა, რო მე ლიც 

მოი ცავს ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის ტრან სფორ მა ციას გა ყიდ ვის მიზ ნით, ან 

სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ციის ან და მა ტე ბი თი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე-

ბის მი ღე ბის მიზ ნით.

ბიო  ლო  გიუ  რი  ტრან  სფორ  მა  ცია  ა რის  ზრდის , დე  გე  ნე  რა  ციის , წარ  მოე  ბი  სა  და 

 გამ  რავ  ლე  ბის  პრო  ცე  სი,  რაც  იწ  ვევ ს რაო  დე  ნობ  რივ  ან  ხა  რის  ხობ  რივ  ცვლი -

ლე  ბებ ს, ან  ო რი  ვეს  ერ  თად , ცოც  ხალ  მცე  ნა  რე  ში  ან  ცხო  ველ  ში. 

რო  გორ ც წე  სი,  ბიო  ლო  გიუ  რი  ტრან  სფორ  მა  ციის  მარ  თვა  ხორ  ციე  ლე  ბა  ბიო -

ლო  გიუ  რი  ტრან  სფორ  მა  ციი  სათ  ვის  აუ  ცი  ლე  ბე  ლი  პი  რო  ბე  ბის  გაუმ  ჯო  ბე  სე -

ბის , ან  სულ  მცი  რე  სტა  ბი  ლი  ზა  ციის  სა  ხით .

სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბის  მა  გა  ლი  თე  ბია:  

·	 მეც  ხო  ვე  ლეო  ბა  (ა  ნუ  ცხო  ვე  ლე  ბის  მო  შე  ნე  ბა  უფ  რო  მე  ტი  ცხო  ვე  ლის  მი -

სა  ღე  ბად  ან  მათ  გან  პრო  დუქ  ციის  მი  სა  ღე  ბად );

·	 მცე  ნა  რეე  ბის  დარ  გვა  უფ  რო  მე  ტი  მცე  ნა  რის  მი  სა  ღე  ბად  ან  მათ  გან  პრო -

დუქ  ციის  მი  სა  ღე  ბად  (მა  გა  ლი  თად  ვე  ნა  ხი,  ბა  ღი,  ერ  თწლია  ნი  კულ  ტუ -

რე  ბი,  მეტ  ყე  ვეო  ბა  და  მეყ  ვა  ვი  ლეო  ბა) . 

ზო  გიერ თ შემ  თხვე  ვა  ში  შეიძ  ლე  ბა  ცხა  დი  არ  ი ყოს  მო  ნა  წი  ლეობ ს თუ  ა რა 

 ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბა  ში.  მსგავ ს შემ -

თხვე  ვებ  ში  სა  ჭი  როა  მსჯე  ლო  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  შე  სა  ფე  რი  სი  ფაქ  ტე  ბი  სა  და  გა -

რე  მოე  ბე  ბის  გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბით .

მა  გა  ლი  თად , ი სე  თი  ცხო  ვე  ლე  ბის  აქ  ტიუ  რად  გან  ვი  თა  რე  ბა,  რო  გო  რი  ცაა  კულ -

ტუ  რე  ბი,  უჯ  რე  დე  ბი,  ბაქ  ტე  რიე  ბი  და  ვი  რუ  სე  ბი,  შეიძ  ლე  ბა  წარ  მოად  გენ  დეს  



114

სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბას  ან  ა რა  მა  ტე  რია  ლურ  აქ  ტივ ს (ინ  ტე  ლექ -

ტუა  ლურ  სა  კუთ  რე  ბას ). თუ  ორ  გა  ნიზ  მე  ბის  გან  ვი  თა  რე  ბა  მე  სა  კუთ  რე-  მკვლე -

ვა  რის  მიზ  ნე  ბის  თვის  ხდე  ბა,  მა  შინ  ეს  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბა  არ  

ა რის , რად  გან  ამ  ორ  გა  ნიზ  მე  ბის  გან  ვი  თა  რე  ბა  გა  ყიდ  ვის  მიზ  ნით , სოფ  ლის  

მეურ  ნეო  ბის  პრო  დუქ  ციის  ან  და  მა  ტე  ბი  თი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  მი  ღე -

ბის  მიზ  ნით  არ  ხდე  ბა.  რო  დე საც ორ გა ნიზ მე ბის გან ვი თა რე ბა სა სოფ ლო- 

სა მეურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის თვის ხორ ციელ დე ბა, მა გა ლი თად ბაქ ტე რიუ ლი 

კულ ტუ რის შექ მნა ყვე ლის ან იო გურ ტის მწარ მოებ ლებ ზე გა სა ყი დად, მა შინ 

ეს საქ მია ნო ბა სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბაა. 

 მა  გა  ლი  თი 1 -  ზოო  ლო  გიუ  რი  ბა  ღი

 A სა  წარ  მოს  აქ ვს ზოო  ლო  გიუ  რი  ბა  ღი,  სა  დაც  ცხო  ვე  ლებ ს ზრდის  გა  სა  ყი  დად  

და  ფარ  თო  სა  ზო  გა  დოე  ბას  ცხო  ვე  ლე  ბის  ნახ  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბას  სთა  ვა  ზობ ს.

A სა  წარ  მომ  წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტის  რო  მე  ლი  გან  ყო  ფი  ლე  ბა  უნ  და  გა -

მოი  ყე  ნოს  თა  ვი  სი  ცოც  ხა  ლი  ცხო  ვე  ლე  ბის  აღ  რიც  ხვის  თვის ? 

გა  სა  ყი  დად  ცხო  ვე  ლე  ბის  მო  შე  ნე  ბა  გვიჩ  ვე  ნებ ს, რომ  ამ  ცხო  ვე  ლებ  ზე  ვრცელ -

დე  ბა  მე- 8 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო 

 საქ  მია  ნო  ბა  ში.  თუმ  ცა,  ფარ  თო  სა  ზო  გა  დოე  ბი  სათ  ვის  ცხო  ველ  თა  ნახ  ვის  მომ -

სა  ხუ  რე  ბის  გა  წე  ვა   გვიჩ  ვე  ნებ ს, რომ  ცხო  ვე  ლე  ბი  წარ  მოად  გე  ნენ  ძი  რი  თად  

სა  შუა  ლე  ბებ ს და  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბე  ბი  - მოქ  მე  დე -

ბის  სფე  რო  შია. 

თუ  ცხო  ველ  თა  მო  შე  ნე  ბის  ო პე  რა  ციის  მო  ნა  წი  ლე  ცხო  ვე  ლე  ბი  ფი  ზი  კუ  რად  

გან  ცალ  კე  ვე  ბულ  ნი  ა რიან  ცხო  ველ  თა  ნახ  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  თვის  გა  მო  ყე  ნე -

ბუ  ლი  ცხო  ვე  ლე  ბის  გან , მა  შინ : 

· მე- 8 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი უნ  და  იქ  ნეს   მო  შე  ნე  ბის  ო პე  რა  ციის  

ცხო  ვე  ლე  ბი  სათ  ვის ; და

·  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი  უნ  და  იქ  ნეს  ნახ  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის -

თვის  გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი  ცხო  ვე  ლე  ბის  თვის .

თუმ  ცა,  ცხო  ვე  ლე  ბი,  რომ  ლე  ბიც  გა  მოი  ყე  ნე  ბა  რო  გორ ც მო  შე  ნე  ბის , ი სე  ნახ -

ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  საქ  მია  ნო  ბა  ში,  უნ  და  ა ღი  რიც  ხოს  მე- 7 ან  მე- 8 გან  ყო  ფი -

ლე  ბის  შე  სა  ბა  მი  სად . ი მის  გან  საზ  ღვრის  თვის , თუ  რო  მე  ლი  გან  ყო  ფი  ლე  ბა 

 ვრცელ  დე  ბა,  სა  ჭი  როა  მსჯე  ლო  ბა: 

· თუ  მო  შე  ნე  ბის  ო პე  რა  ცია  უმ  ნიშ  ვნე  ლოა  (ა  ნუ  მხო  ლოდ  უმ  ნიშ  ვნე  ლო 

 ფუ  ლად  ნა  კა  დებ ს წარ  მოქ  მნის ), მა  შინ  A სა  წარ  მომ  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  

უნ  და  გა  მოი  ყე  ნოს  თა  ვი  სი  ცხო  ვე  ლე  ბის  აღ  რიც  ხვი  სათ  ვის ; 

· თუ  ნახ  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბა  უმ  ნიშ  ვნე  ლოა  (ა  ნუ  მხო  ლოდ  უმ  ნიშ  ვნე  ლო 

 ფუ  ლად ნა კა დებს წარ მოქ მნის), მა შინ A სა წარ მომ მე-8 გან ყო ფი ლე ბა 

უნ და გა მოი ყე ნოს თა ვი სი ცხო ვე ლე ბის აღ რიც ხვი სათ ვის;

· თუ ფუ ლა დი ნა კა დე ბი ორი ვე საქ მია ნო ბი დან (ა ნუ მო შე ნე ბი დან და 

ნახ ვის მომ სა ხუ რე ბი დან) ინ დი ვი დუა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მა შინ 

A სა წარ მომ უნ და გან საზ ღვროს (არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის ნაც ვლად), 
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რო მე ლი გან ყო ფი ლე ბა მიე სა და გე ბა მი სი ცხო ვე ლე ბის აღ რიც ხვას. 

თა ვი სი სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კით თან მიმ დევ რუ ლად უნ და გან ხორ-

ციელ დეს მის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა 

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის კლა სი ფი კა ცია.

8 .4 სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ცია არის სა წარ მოს ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი-

დან მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ცია.

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ცია 

(მა გა ლი თად, რძე, ჩაის ფოთ ლე ბი და მოჭ რი ლი ხეე ბი) მი ღე ბის მო მენ ტი-

დან კლა სი ფი ცირ დე ბა და აღი რიც ხე ბა, რო გორც მა რა გები (იხ. მე-6 გან ყო-

ფი ლე ბა - მა რა გე ბი). 

თუმ ცა, პრო დუქ ციის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი დან გან ცალ კე ვე ბამ დე (ა ნუ პრო-

დუქ ციის მი ღე ბამ დე) იგი აღი რიც ხე ბა, რო გორც იმ ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის 

ნა წი ლი, რომ ლის გა ნაც წარ მოი შო ბა. შე სა ბა მი სად, თუ სა სოფ ლო- სა მეურ-

ნეო საქ მია ნო ბაა, მა შინ ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი (მის პრო დუქ ციას თან ერ თად) 

მე-8 გან ყო ფი ლე ბის შე სა ბა მი სად აღი რიც ხე ბა. 

1-ლი მა გა ლი თი: სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ცია - ვე ნა ხი 

A სა წარ მო თა ვის ვე ნახ ში მოკ რე ფი ლი ყურ ძნის გან ღვი ნოს აწარ მოებს. 

ვა ზის ლერ წი და ვაზ ზე მი მაგ რე ბუ ლი ყურ ძე ნი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბია სა-

სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში (მე-8 გან ყო ფი ლე ბა - ბიო ლო გიუ რი აქ-

ტი ვე ბი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში). 

რო დე საც სა წარ მო ყურ ძნის მო სა ვალს მიი ღებს, მი სი ბიო ლო გიუ რი ტრან-

სფორ მა ცია წყდე ბა და ყურ ძნის აღე ბუ ლი მო სა ვა ლი ხდე ბა სოფ ლის მეურ-

ნეო ბის პრო დუქ ცია, რო მელ ზეც მე-6 გან ყო ფი ლე ბა - მა რა გე ბი - ვრცელ-

დე ბა. ყურ ძნის წვე ნიც, რომ ლის ღვი ნოდ გარ დაქ მნას დი დი ხა ნი სჭირ დე ბა, 

ასე ვე მა რაგებს წარ მოად გენს (მე-6 გან ყო ფი ლე ბა- მა რა გე ბი).

ბიოლოგიური აქტივები
სოფლის მეურნეობის 

პროდუქცია
პროდუქტები

ღორები დაკლული ღორი ღორის ხორცის ნაჭრები

სახორცე მესაქონლეობა დაკლული საქონელი
ძროხის ხორცის ნაჭრები, 

ტყავი

მერძეული მესაქონლეობა
რძე

 დაკლული საქონელი

იოგურტი, ყველი, კარაქი, 
ხორცი ჰამბურგერისთვის, 

ტყავი

ცხვარი
რძე

მატყლი
დაკლული ცხვარი

ყველი, ნართი
ცხვრის ან ბატკნის ხორცის 

ნაჭრები

აბრეშუმის ჭია აბრეშუმი ნართი

ფუტკარი ფიჭა თაფლი, ცვილი
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ხეები ხე-ტყის 
პლანტაციაში

მოჭრილი ხეები ხე-ტყის მასალა, ხის ნაჭრები

ჩაის ბუჩქი მოკრეფილი ფოთოლი ჩაი

ვაზი მოკრეფილი ყურძენი ყურძნის წვენი, ღვინო

ხეხილი მოკრეფილი ხილი
გადამუშავებული ხილი, 

ხილის წვენი

ზემოთ მო ცე მულ ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის, სოფ ლის 

მეურ ნეო ბის პრო დუქ ციი სა და მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ და მუ შა ვე ბის შე-

დე გად მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის მა გა ლი თე ბი.

აღია რე ბა

8.5 სა წარ მომ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბიო ლო-

გიუ რი აქ ტი ვი უნ და აღია როს მა შინ, რო დე საც: 

(ა)	 სა წარ მო აკონ ტრო ლებს მო ცე მულ ბიო ლო გიურ აქ ტივს;

(ბ)	 შე საძ ლე ბე ლია ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის თვით ღი რე ბუ ლე ბის საი მე-

დოდ შე ფა სე ბა; და

(გ)	 მო სა ლოდ ნე ლია ბიო ლო გიურ აქ ტივ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო მა ვა ლი 

ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის სა წარ მო ში შე მოს ვლა.

აღია  რე  ბის  კრი  ტე  რიუ  მე  ბით  გა  ნი  საზ  ღვრე  ბა  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი  სა  სოფ -

ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბა  ში  პირ  ვე  ლად  რო  დის  აი  სა  ხე  ბა  ფი  ნან  სუ  რი 

 მდგო  მა  რეო  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში. 

ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  ა ღია  რე  ბის  ძი  რი  თა  დი  კრი  ტე  რიუ  მია  მას  ზე  კონ  ტრო -

ლი.  აუ  ცი  ლე  ბე  ლია  ა სე  ვე  მი  სი  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბა  და  მო  სა -

ლოდ  ნე  ლი  უნ  და  ი ყოს  მის  გან  ე კო  ნო  მი  კუ  რი  სარ  გებ  ლის  მი  ღე  ბა.  და  სა  ბუ  თე -

ბუ  ლი  რწმუ  ნე  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  ფი  ნან  სუ  რი  ან  გა  რიშ  გე  ბის  მომ  ზა  დე  ბის  აუ  ცი -

ლე  ბე  ლი  ნა  წი  ლია  და  არ  ამ  ცი  რებ ს მის  საი  მე  დოო  ბას . 

და   ბო  ლოს , ცოც  ხალ  მცე  ნა  რეებ  სა  და  ცხო  ვე  ლებ  ზე  დაან  ხარ  ჯე  ბის  აქ  ტი  ვის  

სა  ხით  ა ღია  რე  ბის  თვის  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  უნ  და  ი ყოს , რომ  ეს  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი 

 გა  მოიწ  ვევ ს სა  წარ  მო  ში  ე კო  ნო  მი  კუ  რი  სარ  გებ  ლის  შე  მოს  ვლას  მო  მა  ვალ  

საან  გა  რიშ  გე  ბო  პე  რიო  დებ  ში.  რაც  შეე  ხე  ბა  ე კო  ნო  მი  კუ  რი  და  სა  ბუ  თე  ბის  გა -

მო  გან  ხორ  ციე  ლე  ბულ  და  ნა  ხარ ჯს, რო  გორ ც წე  სი,  ეს  კრი  ტე  რიუ  მი  დაკ  მა -

ყო  ფილ  დე  ბა,  რად  გან  ე კო  ნო  მი  კუ  რი  თვალ  საზ  რი  სით  ი რა  ციო  ნა  ლუ  რი  იქ -

ნე  ბო  და,  რომ  ფერ  მერ ს ი სე  თი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი  გაე  წია  ბიო  ლო  გიურ  აქ  ტივ  ზე,  

რომ  ლის  ა მო  ღე  ბის  მო  ლო  დი  ნი  არ  ექ  ნე  ბო  და  უფ  რო  მე  ტი  უ კუ  გე  ბის  სა  ხით , 

ვიდ  რე  სხვა  შემ  თხვე  ვა  ში  წარ  მოქ  მნი  და  მი  სი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი. 

მა  გა  ლი  თი 2 -  თავ  და  პირ  ვე  ლი  ა ღია  რე  ბა  

31/12/20X1 წელ ს A სა  წარ  მო  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბას  ა ფორ  მებ ს B სა  წარ  მოს  თან  

ფიქ  სი  რე  ბულ  ფა  სად  ხა  რის  ყიდ  ვა  ზე.  
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A სა  წარ  მო  ხარ ს ყი  დუ  ლობ ს, რა  თა  გააუმ  ჯო  ბე  სოს  თა  ვი  სი  ნა  ხი  რის  გე  ნე  ტი -

კუ  რი  მრავ  ლფე  როვ  ნე  ბა  ი სე  თი  ხა  რის  მეშ  ვეო  ბით , რო  მელ  საც  ხორ  ცის  მა  ღა -

ლი  გა  მო  სავ  ლია  ნო  ბის  გე  ნე  ბი  აქ ვს.

31/01/20X2 წელ ს B სა  წარ  მო  ხარ ს აწ  ვდის  A სა  წარ  მოს .

15/02/20X2 A სა  წარ  მო   მი  ღე  ბუ  ლი  ხა  რის  თვის  თან  ხას  უხ  დის   B სა  წარ  მო-ს.

A სა  წარ  მომ  პირ  ვე  ლად  რო  დის  უნ  და  ა ღია  როს  ხა  რი  თა  ვის  ბიო  ლო  გიურ  აქ -

ტი  ვებ  ში?  

A სა  წარ  მომ  ხა  რი  თა  ვის  ბიო  ლო  გიურ  აქ  ტი  ვებ  ში  უნ  და  ა ღია  როს  მი  წო  დე  ბის  

თა  რი  ღით , 31/01/20X2-ს, ვი  ნაი  დან  ეს  ა რის  მო  მენ  ტი,  რო  დე  საც  ი გი  პირ  ვე  ლად  

ა კონ  ტრო  ლებ ს ხარ ს. ხა  რის  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  31/12/20X1-ის  შემ  დეგ  ცნო  ბი  ლია 

 და  ხა  რის  შე  ძე  ნის  ე კო  ნო  მი  კუ  რი  და  სა  ბუ  თე  ბა  (გაზ  რდი  ლი  ფუ  ლა  დი  ნა  კა  დის  

შე  მოს  ვლა  ხა  რის  შთა  მო  მავ  ლო  ბის  ხორ  ცის  უფ  რო  მა  ღა  ლი  გა  მო  სავ  ლია  ნო -

ბის  გა  მო)  აკ  მა  ყო  ფი  ლებ ს მო  სა  ლოდ  ნელ  ე კო  ნო  მი  კურ  სარ  გე  ბელ  თან  და -

კავ  ში  რე  ბულ  ა ღია  რე  ბის  კრი  ტე  რიუმს. 

8.6 ნა ყო ფის მი ღე ბის მო მენ ტში სა წარ მომ სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ-

ცია მა შინ ვე უნ და აღია როს იმ ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის გან გან ცალ კე ვე ბით, 

რომ ლის გა ნაც იგი წარ მოიქ მნა (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა - „მა რა გე ბი“).

ნა  ყო  ფის  მი  ღე  ბის  მო  მენ  ტია,  რო  დე  საც : 

· სოფ  ლის  მეურ  ნეო  ბის  პრო  დუქ  ცია  მიი  ღე  ბა  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი  დან , 

რომ  ლის  გა  ნაც  ი გი  წარ  მოიშ  ვა;  ან 

· ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  სი  ცოც  ხლის  პრო  ცე  სი  შეწ  ყდა  (მა  გა  ლი  თად , 

ცხო  ვე  ლის  დაკ  ვლი  სას ). 

ნა  ყო  ფის  მი  ღე  ბის  მო  მენ  ტში  ა ღიარ  დე  ბა  სოფ  ლის  მეურ  ნეო  ბის  პრო  დუქ  ცია 

 მა  რა  გების  სა  ხით . მა  გა  ლი  თად , ყურ  ძე  ნი  მოკ  რე  ფის  შემ  დეგ  მა  რა  გების  სა -

ხით  ა ღი  რიც  ხე  ბა  (იხ . მე- 6 გან  ყო  ფი  ლე  ბა) , ვი  ნაი  დან  ი გი  ა ღარ  წარ  მოად  გენ ს 

ბიო  ლო  გიურ  აქ  ტივ ს.

შე  ნიშ  ვნა:  ვა  ზის  გან  ა ხა  ლი  ვა  ზის  მი  სა  ღე  ბად  ა ღე  ბუ  ლი  ლერ  წი  სა  წარ  მოს  ვე -

ნა  ხის  თვის   და  მა  ტე  ბი  თი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვია,  რო  მე  ლიც  ა ღი  რიც  ხე  ბა  მე- 8 

გან  ყო  ფი  ლე  ბის  შე  სა  ბა  მი  სად . ი გი  სოფ  ლის  მეურ  ნეო  ბის  პრო  დუქ  ციას  წარ -

მოად  გენ ს და  მა  რა  გების  სა  ხით  არ  უნ  და  ა ღი  რიც  ხოს  მე- 6 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  

შე  სა  ბა  მი  სად.

სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი  

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის შე ფა სე ბა 

8.7 სა წარ მომ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბიო ლო-

გიუ რი აქ ტი ვი უნ და შეა ფა სოს თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლის მეშ ვეო ბით, 

იმ შემ თხვე ვის გარ და, რო დე საც სა წარ მო დაად გენს, რომ თვით ღი რე ბუ-

ლე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე ბის და ნა ხარ ჯი აღე მა ტე ბა გა და ფა სე ბის მო დე-
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ლის გა მო ყე ნე ბის და ნა ხარჯს. ასეთ ვი თა რე ბა ში, მან გა და ფა სე ბის მო დე-

ლი უნ და გა მოი ყე ნოს. აღ ნიშ ნუ ლი და ნა ხარ ჯის გაან გა რი შე ბა ხდე ბა ცალ -

ცალ კე თი თოეუ ლი ჯგუ ფის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის თვის.

სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბის  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  შემ  დგო  მი  შე -

ფა  სე  ბის  თვის  თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  მო  დე  ლი  გა  მოი  ყე  ნე  ბა  (იხ . პუნ  ქტი  8.8). 

თუმ  ცა,   თუ  სა  წარ  მო  დაად  გენ ს, რომ  კონ  კრე  ტუ  ლი  ჯგუ  ფის  ბიო  ლო  გიუ -

რი  აქ  ტი  ვე  ბის  მი  მარ თ თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  მო  დე  ლის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  წმინ  და 

 და  ნა  ხარ  ჯი  ა ღე  მა  ტე  ბა  გა  და  ფა  სე  ბის  მო  დე  ლის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  წმინ  და  და  ნა -

ხარჯს, ა სეთ  ვი  თა  რე  ბა  ში,  მან  გა  და  ფა  სე  ბის  მო  დე  ლი  უნ  და  გა  მოი  ყე  ნოს . (იხ . 

პუნ  ქტე  ბი  8.9–8.12). 

წმინ  და  და  ნა  ხარ  ჯი  ა რის  მო  დე  ლის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  მთლია  ნი  და  ნა  ხარ  ჯი  (სა  ბა -

ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  გან  საზ  ღვრის  თვის  სა  ჭი  რო  რე  სურ  სე  ბის , დროის  და 

 ძა  ლის  ხმე  ვის  თვალ  საზ  რი  სით ), შემ  ცი  რე  ბუ  ლი  სა  წარ  მოს  თვის  ამ  ინ  ფრო  მა -

ციის  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  სარ  გებ  ლია  ნო  ბით . ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბას  შეუძ  ლია  წმინ -

და  დან  ხარ  ჯის  ინ  ტუი  ციის  მეშ  ვეო  ბით  შე  ფა  სე  ბა  (ა  ნუ  რაო  დე  ნობ  რი  ვი  შე  ფა -

სე  ბა  სა  ჭი  რო  არ  ა რის ). 

წმინ  და  და  ნა  ხარ  ჯის  შე  ფა  სე  ბა  სპე  ცი  ფი  კუ  რია  სა  წარ  მოს  თვის  და  შე  ფა  სე  ბის  

დროს  უნ  და  გაით  ვა  ლის  წი  ნონ  ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბის  შე  საძ  ლებ  ლო  ბე  ბი.  შე -

სა  ბა  მი  სად , აუ  ცი  ლე  ბე  ლი  არ  ა რის , რომ  ორ  მა  მე  ზო  ბელ  მა  ფერ  მერ  მა,  რო -

მელ  თაც  თით  ქმის  ი დენ  ტუ  რი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი  აქ ვთ, ერ  თი  და  ი გი  ვე 

 გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბა  მიი  ღოს  (ა  ნუ  ერ  თმა  ფერ  მერ  მა  შეიძ  ლე  ბა   გან  საზ  ღვროს , 

რომ   თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  მო  დე  ლი  უნ  და  გა  მოი  ყე  ნოს , თუმ  ცა  მის  მა  მე  ზო -

ბელ  მა  შეიძ  ლე  ბა  გა  და  ფა  სე  ბის  მო  დე  ლის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  გა  დაწ  ყვი  ტოს ).

ვი  ნაი  დან  წმინ  და  და  ნა  ხარ  ჯის  შე  ფა  სე  ბა  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  ჯგუ  ფის -

თვის  ხორ  ციელ  დე  ბა,  აუ  ცი  ლე  ბე  ლი  არ  ა რის , რომ  სა  წარ  მომ  ერ  თი  და  ი გი -

ვე  მო  დე  ლი  გა  მოი  ყე  ნოს  ყვე  ლა  თა  ვი  სი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  თვის . მა  გა-

ლი თად, სა წარ მომ, რო მე ლიც მე ღო რეო ბას და ყურ ძნის წარ მოე ბას ეწე ვა, 

შეიძ ლე ბა  ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე: 

· ცოც ხა ლი ღო რე ბი გა და ფა სე ბის მო დე ლით აღ რიც ხოს; და

· ვე ნა ხი - თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლით. 

გა და ფა სე ბის მო დე ლით მოით ხო ვე ბა საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით გა სა ყი დი 

ფა სის (შემ ცი რე ბუ ლი გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით) საი მე დო შე ფა სე ბის გა მო-

ყე ნე ბა (იხ. პუნ ქტი 8.9). საი მე დო შე ფა სე ბის გან საზ ღვრა: 

· ად ვი ლია იმ ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის შემ თხვე ვა ში, რო მელ თა გა სა-

ყი დი ფა სის გან საზ ღვრა ად ვი ლია  მსგავ სი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის 

ბო ლოდ როინ დე ლი გა რი გე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. რო გორც წე სი, ეს ეხე ბა 

მოხ მა რე ბის თვის გან კუთ ვნილ მცე ნა რეებ სა (ბოს ტნეუ ლის უმე ტე სო ბა, 

მარ ცვლეუ ლი და სხვა) და ცხო ვე ლებს (დე კეუ ლი, ცხვა რი, ღო რი და 

სხვა);

· შე და რე ბით რთუ ლია მრა ვალ წლია ნი ნარ გა ვე ბის უმე ტე სო ბის თვის 

(ხე ხი ლი, თხი ლი, კა კა ლი, ვე ნა ხი და სხვა), რად გან მსგავ სი ბიო ლო-
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გიუ რი აქ ტი ვე ბის ბო ლოდ როინ დე ლი გა რი გე ბე ბის არარ სე ბო ბის შემ-

თხვე ვა ში, მა გა ლი თად, შეიძ ლე ბა სა ჭი რო გახ დეს ბიო ლო გიუ რი აქ ტი-

ვის დარ ჩე ნი ლი მომ სა ხუ რე ბის ვა და ში მო მა ვალ ში მი სა ღე ბი ფუ ლა დი 

ნა კა დე ბის დის კონ ტი რე ბა.

მეო რე მხრივ, სა წარ მოს თვის გა და ფა სე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე ბის სარ გე ბე-

ლი სა ვა რაუ დოდ მოი ცავს უკე თეს ინ ფორ მა ციას საქ მია ნო ბის მარ თვის თვის 

და და ფი ნან სე ბის მეტ ხელ მი საწ ვდო მო ბას გა რე მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის 

(მა გა ლი თად, ბან კე ბი და კრე დი ტო რე ბი) უფ რო შე სა ფე რი სი ინ ფორ მა ციის 

მი წო დე ბის მეშ ვეო ბით. რამ დე ნა დაც დროის გას ვლას თან ერ თად თვით ღი-

რე ბუ ლე ბის მო დე ლის მეშ ვეო ბით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სულ უფ რო შეუ-

სა ბა მო ხდე ბა.

ორი ვე მო დე ლით მოით ხო ვე ბა ბიო ლო გიურ აქ ტი ვებ ზე ცვე თის და რიც ხვა. 

გა და ფა სე ბის მო დე ლით ცვე თა ასა ხავს პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში მოხ მა-

რე ბუ ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის ეკო ნო მი კურ 

ღი რე ბუ ლე ბას, მა შინ რო დე საც თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლის მი ხედ ვით 

ცვე თა მხო ლოდ და ნა ხარ ჯე ბის გა ნა წი ლე ბას ასა ხავს. 

თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლი

8.8 სა წარ მომ ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას თვით ღი-

რე ბუ ლე ბით უნ და შეა ფა სოს, ხო ლო ყო ვე ლი მომ დევ ნო საან გა რიშ გე ბო 

თა რი ღის თვის – თვით ღი რე ბუ ლე ბით, რო მელ საც აკ ლდე ბა დაგ რო ვი ლი 

ცვე თა /ა მორ ტი ზა ცია და დაგ რო ვი ლი გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი, მე-9 გან ყო-

ფი ლე ბის - „ა რა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე ბა“ -  შე სა ბა მი სად.

ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი  თავ  და  პირ  ვე  ლად  ა ღიარ  დე  ბა  საან  გა  რიშ  გე  ბო  სა  წარ -

მოს  მიერ  მი  სი  პირ  ვე  ლად  ა ღია  რე  ბი  სას . თავ  და  პირ  ვე  ლი  ა ღია  რე  ბი  სას  ბიო -

ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  მოი  ცავ ს მის  შე  ძე  ნას  თან  პირ  და  პირ  

და  კავ  ში  რე  ბულ  და  ნა  ხარ  ჯებ ს, მათ  შო  რის  შეს  ყიდ  ვის  ფას  სა  და  შე  ძე  ნას  თან  

და  კავ  ში  რე  ბულ  გა  რი  გე  ბის  და  ნა  ხარ  ჯებ ს.

შემ  დგო  მი  და  ნა  ხარ  ჯი

 ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  თავ  და  პირ  ვე  ლი  ა ღია  რე  ბის  შემ  დეგ  სა  სოფ  ლო-  სა -

მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბას  თან  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი  მოი  ცავ ს გა  მოკ  ვე -

ბის , ვე  ტე  რი  ნა  ლუ  რი  მომ  სა  ხუ  რე  ბის , დარ  გვის , გა  მარ  გვლის , მორ  წყვის , სა -

სუ  ქის  შე  ტა  ნის , მო  სავ  ლის  ა ღე  ბი  სა  და  სა  საკ  ლაოს  და  ნა  ხარ  ჯებ ს.

წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტით  ცალ  სა  ხად  გან  საზ  ღვრუ  ლი  არ  ა რის  თავ  და  პირ -

ვე  ლი  ა ღია  რე  ბის  შემ  დეგ  ბიო  ლო  გიურ  აქ  ტი  ვებ  ზე  გა  წეუ  ლი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბის  

აღ  რიც  ხვი  სად  მი  მიდ  გო  მა.  

ა მი  ტომ ,  4.4 და  4.5 პუნ  ქტე  ბის  შე  სა  ბა  მი  სად , ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბამ  უნ  და  იმ  სჯე -

ლოს , თვი  თონ  შეი  მუ  შაოს  და  გა  მოი  ყე  ნოს  ი სე  თი  სააღ  რიც  ხვო  პო  ლი  ტი  კა,  

რომ  ლის  სა  ფუძ  ველ  ზე  მი  ღე  ბუ  ლი  ინ  ფორ  მა  ცია:  

(ა) სა  მარ  თლია  ნად  ა სა  ხავ ს ე კო  ნო  მი  კურ  მოვ  ლე  ნას ; 
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(ბ) გა  მო  ხა  ტავ ს ე კო  ნო  მი  კუ  რი  მოვ  ლე  ნის  ში  ნაარ სს და  ა რა  მხო  ლოდ  სა -

მარ  თლებ  რივ  ფორ  მას ; და  

(გ) წინ  და  ხე  დუ  ლია.  

სააღ  რიც  ხვო  პო  ლი  ტი  კის  შე  მუ  შა  ვე  ბი  სას  ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბამ  უნ  და  გა  მოი  ყე -

ნოს  მე- 2 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  ში  - დაშ  ვე  ბე  ბი  და  ძი  რი  თა  დი  პრინ  ცი  პე  ბი  - მო  ცე  მუ -

ლი  გან  მარ  ტე  ბე  ბი,  აქ  ტი  ვე  ბის , ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის , შე  მო  სავ  ლი  სა  და  ხარ  ჯე  ბის  

ა ღია  რე  ბი  სა  და  შე  ფა  სე  ბის  კონ  ცეფ  ციე  ბი  და  ძი  რი  თა  დი  პრინ  ცი  პე  ბი.  

სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბას  თან  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  შემ  დგო  მი  და  ნა -

ხარ  ჯე  ბის  აღ  რიც  ხვის  თვის  გა მო ყე ნე ბუ ლი მიდ გო მა სა ვა რაუ დოდ ძი რი თა-

დად და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა იმა ზე, თუ რო მელ ფაქ ტო რებს მია ნი ჭებს ხელ-

მძღვა ნე ლო ბა უფ რო მეტ მნიშ ვნე ლო ბას, რად გან:

· ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნის სა მარ თლია ნად წარ დგე ნა გა მოიწ ვევს პო-

ლი ტი კას, რო მე ლიც მსგავს და ნა ხარ ჯებს დაა მა ტებს შე სა ბა მი სი ბიო-

ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას (რა საც ზოგ ჯერ ბიო-

ლო გიურ აქ ტი ვებ ში „კა პი ტა ლი ზე ბას“ უწო დე ბენ); და

· წინ და ხე დუ ლე ბის შე დე გად ისე თი პო ლი ტი კა მიი ღე ბა, რო მე ლიც 

მსგავს და ნა ხარ ჯებს იმ პე რიო დის ხარ ჯე ბად აღია რებს, რო დე საც მოხ-

და მა თი გა წე ვა. 

შე სა ბა მი სად, ხელ მძღვა ნე ლო ბას შეეძ ლე ბა აირ ჩიოს პო ლი ტი კა, სა სოფ-

ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შემ დგო მი და ნა ხარ ჯე ბის 

კა პი ტა ლი ზე ბა მოახ დი ნოს თუ ხარ ჯებ ში ასა ხოს.

უფ რო მე ტიც, ხელ მძღვა ნე ლო ბამ შეიძ ლე ბა გან საზ ღვროს ეკო ნო მი კუ რი მოვ-

ლე ნით გან პი რო ბე ბუ ლი პო ლი ტი კა ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის თავ და პირ ვე ლი 

აღია რე ბის შემ დეგ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

და ნა ხარ ჯე ბი სათ ვის, ისე, რომ მსგავ სი დან ხარ ჯე ბი აღია როს, მა გა ლი თად:

· აქ ტი ვის სა ხით (კა პი ტა ლი ზე ბა) გა წე ვი სას, ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი დან 

პირ ვე ლი პრო დუქ ციის (შთა მო მავ ლო ბის) მი ღე ბამ დე; და

· ხარ ჯე ბის სა ხით გა წე ვი სას, ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი დან პირ ვე ლი პრო-

დუქ ციის (შთა მო მავ ლო ბის) მი ღე ბის შემ დეგ.

ამასთან, და ნა ხარ ჯე ბი, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი არ არის აქ ტი ვის ბიო-

ლო გიუ რი ტრან სფორ მა ციის აქ ტიუ რად მარ თვას თან (მა გა ლი თად, გა ყიდ-

ვის და ნა ხარ ჯე ბი), არ უნ და კა პი ტა ლიზ დეს ბიო ლო გიურ აქ ტი ვებ ში (ა ნუ 

მსგავ სი და ნა ხარ ჯე ბი იმ პე რიო დის ხარ ჯებ ში უნ და აღიარ დეს, რო დე საც 

მოხ და მათი გა წე ვა). 

ცვე თა

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბის ხა სია თის 

ასახ ვის თვის სა ჭი როა მას ზე ცვე თის და რიც ხვა (იხ. პუნ ქტი 8.13).

გაუ ფა სუ რე ბა

რო დე საც არ სე ბობს ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის გაუ ფა სუ რე ბის ნიშ ნე ბი, აქ ტი ვის 

სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა მცირ დე ბა (გაუ ფა სურ დე ბა) მის შე ფა სე ბულ გა სა-



121

ყიდ ფა სამ დე, შემ ცი რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბით, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს, 

რომ იგი არ შე ფას დეს თან ხით, რო მე ლიც აღე მა ტე ბა თან ხას, რომ ლის მი-

ღე ბა საც სა წარ მო მოე ლის მი სი გა ყიდ ვი დან ან გა მო ყე ნე ბი დან (ან ორი ვე 

მათ გა ნი დან) (იხ. მე-9 გან ყო ფი ლე ბა - არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ-

რე ბა).

მა  გა  ლი  თი 3 -  შემ  დგო  მი  და  ნა  ხარ  ჯი  

20X1 წელ ს A სა  წარ  მომ  ა ღია  რა  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბის  ბიო -

ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი,  ატ  მის  ა ხა  ლი  ბა  ღი,  რო  მე  ლიც  თავ  და  პირ  ვე  ლად  შე  ფას  და 

 თვით  ღი  რე  ბუ  ლე  ბით , 20,000 ლა  რით,  რაც  სა  წარ  მომ  გას  წია  ატ  მის  ხეე  ბის  შე -

ძე  ნა  სა  და  ბაღ  ში  დარ  გვა  ზე. 

ატ  მის  ხეე  ბის  გან  პირ  ვე  ლი  მო  სა  ვა  ლი  20X4 წელ ს მიი  ღეს  და  მო  სავ  ლია  ნო  ბა  

ექ  სპო  ნენ  ცია  ლუ  რად  იზ  რდე  ბო  და  20X5 და  20X6 წლებ  ში,  სა  ნამ  ერ თ დო  ნე -

ზე  არ  გა  ჩერ  და  20X7-20Y2 წლებ  ში  და  ექ  სპო  ნენ  ცია  ლუ  რად  შემ  ცი  რე  ბა  არ  

დაიწ  ყო  20Y3, 20Y4 და  20Y5 წლებ  ში.   

ყო  ველ  წელ ს (20X2 წლი  დან  20Y5 წლამ  დე)  A სა  წარ  მო  ატ  მის  ხეე  ბის  თვის  სა -

სუქ  ზე  1,500 ლარ ს ხარ  ჯავ  და,  ხო  ლო  მა  თი  დაა  ვა  დე  ბე  ბის  გან  დაც  ვა  ზე  კი  500 

ლარ ს.

ყო  ველ  წელ ს (20X5 წლი  დან  20Y4 წლამ  დე)  A სა  წარ  მო  ატ  მის  ხეე  ბის  გას -

ხვლა  ზე  1,000 ლარ ს ხარ  ჯავ  და,  ხო  ლო  ბა  ღის  გა  მარ  გვლა  ზე  კი  50 ლარ ს. 

ყო  ველ  წელ ს (20X4 წლი  დან  20Y5 წლამ  დე)  A სა  წარ  მო  ატ  მის  მო  სავ  ლის  

ა სა  ღე  ბად  500 ლარ ს ხარ  ჯავ  და,  ხო  ლო  ატ  მის  მო  სავ  ლის  გა  სა  ყი  დად  კი  900 

ლარ ს.

20Y5 წელ ს, მო  სავ  ლის  ა ღე  ბის  შემ  დეგ , A სა  წარ  მო 20Y6 წელ ს  კა  ფავ ს ატ  მის  

ხეებ ს მა  თი  ა ხა  ლი  ხეე  ბით  ჩა  სა  ნაც  ვლებ  ლად .

Aსაწარმომრომელიდანახარჯიუნდააღიაროსბიოლოგიურაქტივად(ანუ

კაპიტალიზება)დარომელიდანახარჯიპერიოდისხარჯადმათიგაწევის

თანავე?

A სცე  ნა  რი : A სა  წარ  მოს  სააღ  რიც  ხვო  პო  ლი  ტი  კაა  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  

თავ  და  პირ  ვე  ლი  ა ღია  რე  ბის  შემ  დეგ  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბა  ზე 

 შემ  დგო  მი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბის  კა  პი  ტა  ლი  ზე  ბა

 A სა  წარ  მომ  შემ  დე  გი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი  უნ  და  ა ღია  როს , რო  გორ ც თა  ვი  სი  ბა  ღის  

(ატ  მის  ხეე  ბის  გა  შე  ნე  ბა)  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი,  რად  გან  მო  სა  ლოდ  ნე  ლია,  

რომ  თი  თოეუ  ლი  და  ნა  ხარ  ჯი  ა მოი  ღე  ბა  იმ  გაუმ  ჯო  ბე  სე  ბის  ე ფექ  ტის  გა  მო,  რაც  

მას  ექ  ნე  ბა  ამ  ბაღ  ში  ხე  ხი  ლის  მო  სავ  ლია  ნო  ბა  ზე:

· 20,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X1 წელს) ბა ღის დარ გვა ზე. 

· 2,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X2 წლი დან 20Y5 წლამ დე ყო ველ წელს) 

ატ მის ხეე ბის თვის ნია და გის გა ნო ყიე რე ბა (1,500 ლა რი) და ხე ხი ლის 

დაც ვა (500 ლა რი).



122

·  500 ლა რი და ნა ხარ ჯი (გა წეულ იქ ნა 20X4 წლი დან 20Y5 წლამ დე ყო-

ველ წელს) ატ მის მო სავ ლის აღე ბა ზე.

· 1,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X5 წლი დან 20Y4 წლამ დე ყო ველ წელს) 

ატ მის ხეე ბის გას ხვლა. 

A სა წარ მომ შემ დე გი და ნა ხარ ჯე ბი უნ და აღია როს ხარ ჯებ ში მა თი გა წე ვი-

სას, რად გან ეს და ნა ხარ ჯე ბი არ აუმ ჯო ბე სებს ბა ღის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი-

დან (ა ნუ ცოც ხა ლი ატ მის ხეე ბი) მო სა ლოდ ნელ ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს:

·  900 ლა რის და ნა ხარ ჯი (გა წეულ იქ ნა 20X4 წლი დან 20Y15 წლამ დე ყო-

ველ წელს) ატ მის აღე ბუ ლი მო სავ ლის გა ყიდ ვა. 

· 20Y5 წელს, მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ, A სა წარ მო 20Y6 წელს კა ფავს 

ატ მის ხეებს მა თი ახა ლი ხეე ბით ჩა სა ნაც ვლებ ლად.

მარ თა ლია, ყო ველ წლიუ რად ბა ღის გა მარ გვლა ზე გა წეუ ლი 50 ლა რის და-

ნა ხარ ჯი (20X5 წლი დან 20Y4 წლამ დე) აკ მა ყო ფი ლებს მზარდ ატ მის ხეებ ში 

მი სი კა პი ტა ლი ზე ბის კრი ტე რიუ მებს, მაგ რამ, რად გან არაარ სე ბი თია, A სა-

წარ მომ არ ჩია მი სი იმ წლის ხარ ჯში ასახ ვა, რო დე საც მოხ და მი სი გა წე ვა. 

B სცე ნა რი: A სა წარ მოს საააღ რიც ხვო პო ლი ტი კაა სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 

საქ მია ნო ბა ზე გა წეუ ლი შემ დე გი და ნა ხარ ჯე ბის ასახ ვა ხარ ჯე ბის სა ხით 

A სა წარ მომ შემ დე გი და ნა ხარ ჯე ბი უნ და აღია როს, რო გორც თა ვი სი ბა ღის 

(ატ მის ხეე ბის გა შე ნე ბა) ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი, რად გან: (i) იგი აკონ ტრო ლებს 

ბაღს; (ii) მას შეუძ ლია თი თოეუ ლი და ნა ხარ ჯის საი მე დოდ შე ფა სე ბა; და (iii) 

მო სა ლოდ ნე ლია, რომ თი თოეუ ლი და ნა ხარ ჯი ამოი ღე ბა იმ გაუმ ჯო ბე სე ბის 

ეფექ ტის გა მო, რო მე ლიც მას აქვს ხე ხი ლის სა მო მავ ლო მო სავ ლია ნო ბა ზე:

· 20,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X1 წელს) ხე ხი ლის დარ გვაზე. 

A სა წარ მომ შემ დე გი და ნა ხარ ჯე ბი უნ და აღია როს ხარ ჯებ ში მა თი გა წე ვი-

სას:

· 2,000 ლა რი (გა წეუ ლია 20X2 წლი დან 20Y5 წლამ დე ყო ველ წელს) ატ-

მის ხეე ბის თვის ნია და გის გა ნო ყიე რე ბა (1,500 ლა რი) და ხე ხი ლის დაც-

ვა (500 ლა რი);

·  500 ლა რის და ნა ხარ ჯი (გა წეულ იქ ნა 20X4 წლი დან 20Y5 წლამ დე ყო-

ველ წელს) ატ მის მო სავ ლის აღე ბა ზე;

·  900 ლა რის და ნა ხარ ჯი (გა წეულ იქ ნა 20X4 წლი დან 20Y5 წლამ დე ყო-

ველ წელს) ატ მის მო სავ ლის გა ყიდ ვა;

· 1,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X5 წლი დან 20Y4 წლამ დე ყო ველ წელს) 

ატ მის ხეე ბის გას ხვლა;

· 50 ლა რი (გა წეუ ლია 20X5 წლი დან 20Y4 წლამ დე ყო ველ წელს) ბა ღის 

გა მარ გვლა ზე; 

· 20Y5 წელს, მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ, A სა წარ მო კა ფავს ატ მის ხეებს 

20Y6 წელს მა თი ახა ლი ხეე ბით ჩა სა ნაც ვლებ ლად.

C სცე ნა რი: A სა წარ მოს სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კაა მრა ვალ წლია ნი ნა ყო ფის 

მომ ცე მი ბიო ლო გიუ რი  აქ ტი ვე ბის თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის შემ დეგ სა სოფ-
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ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ზე იმ შემ დგო მი და ნა ხარ ჯე ბის კა პი ტა ლი ზე ბა, 

რო მე ლიც გა წეუ ლი იყო პირ ვე ლად ხი ლის მო სავ ლის მი ღე ბამ დე პე რიოდ ში.

A სა წარ მომ შემ დე გი და ნა ხარ ჯე ბი უნ და აღია როს, რო გორც თა ვი სი ბა ღის 

(ატ მის ხეე ბის გა შე ნე ბა) ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი, რად გან: (i) იგი აკონ ტრო-

ლებს ბაღს; (ii) მას შეუძ ლია თი თოეუ ლი და ნა ხარ ჯის საი მე დოდ შე ფა სე ბა; 

და (iii) მო სა ლოდ ნე ლია, რომ თი თოეუ ლი და ნა ხარ ჯი ამოი ღე ბა იმ გაუმ-

ჯო ბე სე ბის ეფექ ტის გა მო, რო მე ლიც მას აქვს ხე ხი ლის მო მა ვალ ში მი სა ღებ 

მო სავ ლია ნო ბა ზე:

· 20,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X1 წელს) ხე ხი ლის დარ გვა. 

· 2,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X2 წლი დან 20Y5 წლამ დე ყო ველ წელს) 

ატ მის ხეე ბის თვის ნია და გის გა ნო ყიე რე ბა (1,500 ლა რი) და ხე ხი ლის 

დაც ვა (500 ლა რი).

A სა წარ მომ შემ დე გი და ნა ხარ ჯე ბი უნ და აღია როს ხარ ჯებ ში მა თი გა წე ვი-

სას, რად გან ეს და ნა ხარ ჯე ბი არ აუმ ჯო ბე სებს ბა ღის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი-

დან (ა ნუატ მის ხეე ბი) მო სა ლოდ ნელ მო მა ვალ ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს:

· 500 ლა რის და ნა ხარ ჯი (გა წეულ იქ ნა 20X4 წლი დან 20Y5 წლამ დე ყო-

ველ წელს) ატ მის მო სავ ლის აღე ბა ზე.

· 1,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X5 წლი დან 20Y4 წლამ დე ყო ველ წელს) 

ატ მის ხეე ბის გას ხვლა. 

· 2,000 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X2 წლი დან 20Y5 წლამ დე ყო ველ წელს) 

ატ მის ხეე ბის თვის ნია და გის გა ნო ყიე რე ბა (1,500 ლა რი) და ხე ხი ლის 

დაც ვა (500 ლა რი).

·  900 ლა რის და ნა ხარ ჯი (გა წეულ იქ ნა 20X4 წლი დან 20Y15 წლამ დე ყო-

ველ წელს) ატ მის აღე ბუ ლი მო სავ ლის გა ყიდ ვა. 

· 50 ლა რი (გა წეულ იქ ნა 20X5 წლი დან 20Y4 წლამ დე ყო ველ წელს) ბა-

ღის გა მარ გვლა ზე. 

· 20Y5 წელს, მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ, A სა წარ მო კა ფავს ატ მის ხეებს 

20Y6 წელს მა თი ახა ლი ხეე ბით ჩა სა ნაც ვლებ ლად.

გა და ფა სე ბის მო დე ლი

8.9 სა წარ მომ თი თოეუ ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი, თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი-

სას და ყო ვე ლი მომ დევ ნო საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თვის, მო ცე მუ ლი პე-

რიო დის ცვე თის და რიც ხვის შემ დეგ, საი მე დოდ უნ და შეა ფა სოს გა ყიდ ვის 

და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სით.

გა  და  ფა  სე  ბის  მო  დე  ლის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  თვის  ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბამ  ყო  ვე  ლი  საან -

გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით  უნ  და  გან  საზ  ღვროს  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  გა  სა  ყი  დი 

 ფა  სი,   შემ  ცი  რე  ბუ  ლი  გა  ყიდ  ვის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბით  (ა  ნუ  წმინ  და  გა  სა  ყი  დი  ფა  სი)  და 

 შეა  და  როს  მის  სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბას . თუ  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის : 
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სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ნაკ  ლე  ბია  მი  სი  წმინ  და  გა  სა  ყი  დი  ფა  სის  საი  მე  დო 

 შე  ფა  სე  ბა  ზე,  სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  წმინ  და  გა  სა  ყიდ  ფა  სამ  დე  უნ  და  გაი -

ზარ  დოს  (იხ . პუნ  ქტი  8.9).

· სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  მა  ღა  ლია  მი  სი  წმინ  და  გა  სა  ყი  დი  ფა  სის  საი -

მე  დო  შე  ფა  სე  ბა  ზე,  სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  წმინ  და  გა  სა  ყიდ  ფა  სამ  დე  

უნ  და  შემ  ცირ  დეს  (იხ . პუნ  ქტი  8.10).

· ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით  გა  სა  ყი  დი  ფა  სის  საი -

მე  დო  შე  ფა  სე  ბა  ა რის  ფა  სი,  რო  მელ  საც  ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბა  ვა  რაუ  დობ ს, 

რომ  მიი  ღებ ს ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  ჩვეუ  ლებ  რი  ვი  ბიზ  ნეს  -საქ  მია  ნო -

ბი  სას  გა  ყიდ  ვით  საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით . მსგავ ს შე  ფა  სე  ბა  ში  გათ  ვა -

ლის  წი  ნე  ბუ  ლია  ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბი  სათ  ვის  ხელ  მი  საწ  ვდო  მი  საი  მე  დო 

 მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბა  (მა  გა  ლი  თად , იმ  ბა  ზარ  ზე  და  ფიქ  სი  რე  ბუ  ლი  ფა  სი,  სა  დაც  

სა  წარ  მო  ყი  დის  თა  ვის  სოფ  ლის  მეურ  ნეო  ბის  პრო  დუქ  ციას  და  ბო  ლოდ -

როინ  დე  ლი  გა  რი  გე  ბის  ფა  სი  მსგავ  სი  აქ  ტი  ვე  ბის  თვის ).

მრა  ვა  ლი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო  ფა  სე  ბი  ად  ვი  ლად  ხელ  მი  საწ  ვდო -

მია,  რად  გან  ი სი  ნი  ან  მათ  გან  მი  ღე  ბუ  ლი  სოფ  ლის  მეურ  ნეო  ბის  პრო  დუქ  ცია  

ი სე  თი  სა  ქო  ნე  ლია,  რომ  ლი  თაც  აქ  ტიუ  რად  ვაჭ  რო  ბენ  ბა  ზარ  ზე,  სა  დაც  სა  წარ -

მო  ყი  დის . მა  გა  ლი  თად , რო  გორ ც წე  სი,  სა  ბაზ  რო  ფა  სე  ბი  არ  სე  ბობ ს ხბოე  ბი  სა 

 და  გო  ჭე  ბის  თვის , რად  გან  ამ  აქ  ტი  ვე  ბის  აქ  ტიუ  რი  ბა  ზა  რი  არ  სე  ბობს.

რო დე საც სა ბაზ რო ფა სე ბი ან ბო ლოდ როინ დე ლი გა რი გე ბე ბის ფა სე ბი ხელ-

მი საწ ვდო მი არ არის, მა გა ლი თად ზო გიერ თი და ბე რე ბუ ლი მრა ვალ წლია ნი 

ხეე ბის თვის, რო მელ საც იშ ვია თად ყი დუ ლო ბენ და ყი დიან,  გა სა ყი დი ფა სის 

შე ფა სე ბის გან საზ ღვრა შე საძ ლე ბე ლია სხვა გზით, მა გა ლი თად, ხელ მძღვა-

ნე ლო ბის მიერ იმის გან საზ ღვრით, თუ რამ დენს გა დაიხ დი და საან გა რიშ გე-

ბო სა წარ მო, საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით, ამ ბიო ლო გიურ აქ ტივ ში, იგი მას  

რომ არ ფლობ დეს. 

გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბი არის და ნა ხარ ჯე ბი, რო მელ საც სა წარ მო გას წევს 

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის გა სა ყი დად და რო გორც წე სი, მოი ცავს ბიო ლო გიუ-

რი აქ ტი ვე ბის იმ ბაზ რამ დე ტრან სპო რტი რე ბას, სა დაც სა წარ მო ყი დის თა ვის 

პრო დუქ ციას, გა ყიდ ვის სა კო მი სიოს ბრო კე რე ბი სა და დი ლე რე ბის თვის, გა-

და სახ დებ სა და მო საკ რებ ლებს, ასე ვე მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოე ბი სათ-

ვის ან სა სა ქონ ლო ბირ ჟის თვის გა დახ დილ სა კო მი სიოს.

8.10 რო დე საც გა და ფა სე ბის შე დე გად ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი-

რე ბუ ლე ბა იზ რდე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი ზრდა უშუა ლოდ უნ და აღიარ დეს სა კუ-

თა რი კა პი ტა ლის შე მად გენ ლო ბა ში ცალ კე კა ტე გო რია ში, ქვე სა თაუ რით  

„გა და ფა სე ბის რე ზერ ვი“.

მა გა ლი თი 4 - გა და ფა სე ბის ზრდა 

30/09/20X1 წელს სა წარ მო A:

·	 სა ხორ ცე მსხვილ ფე ხა- რქო სა ნი პი რუტ ყვის  (მრპ) ფერ მას ქმნის ჭა ჭუ-

ნა ში 10 ცხრათ ვია ნი პი რუტ ყვის (9 დე კეუ ლი და ერ თი ხა რი) შე ძე ნით 
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21,000 ლა რად (ა ნუ 2,000 ლა რი თი თოეუ ლი დე კეუ ლის თვის და 3,000 

ლა რი ხა რის თვის).  

·	 დაად გენს, რომ თა ვი სი ნა ხი რი რომ გაე ყი და, გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბი 

იქ ნე ბო და 3,000 ლა რი: 

o 100 ლა რი - თი თოეუ ლი ცხო ვე ლის ბაზ რამ დე ტრან სპორ ტი რე-

ბა; და

o 200 ლა რი - გა ყიდ ვის სა კო მი სიო თი თოეულ ცხო ველ ზე.

30/09/20X1 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს აკე თებს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სახორცე მრპ-ის შეძენის აღრიცხვა 

ბიოლოგიური აქტივები – გადაფასების 
მოდელი: ხარი (1) 2,700

ბიოლოგიური აქტივები– გადაფასების 
მოდელი: დეკეულები(2) 15,300

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

3,000

ფულადი სახსრები 21,000

(1) (3,000 ლა რი ხა რის გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 300 ლა-

რით, გა ყიდ ვის შე ფა სე ბუ ლი და ნა ხარ ჯით, ანუ ბაზ რამ დე ტრან სპორ ტი რე ბა და 

გა ყიდ ვის სა კო მი სიო) = 2,700 ლა რი. 

(2) (2,000 ლა რი ძრო ხის გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 300 ლა-

რით გა ყიდ ვის შე ფა სე ბუ ლი და ნა ხარ ჯით, ანუ ბაზ რამ დე ტრან სპორ ტი რე ბა და 

გა ყიდ ვის სა კო მი სიო) x 9 დე კეუ ლი = 15,300 ლა რი.  

(3) (100 ლა რი ტრან სპორ ტი რე ბის და ნა ხარ ჯი + 200 ლა რი გა ყიდ ვის სა კო მი სიო) x 10 

ცხო ვე ლი = 3,000 ლა რი გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯი.

31/12/20X1 წელს A სა წარ მომ დაად გი ნა, რომ: 

·	 ერ თწლია ნი მსხვილ ფე ხა- რქო სა ნი პი რუტ ყვის, თით ქმის თა ვი სი პი-

რუტ ყვის  იდენ ტუ რის, გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბაა 2,500 ლა რი  

ერ თი დე კეუ ლის თვის და 3,500 ლა რი ერ თი ხა რის თვის (ა ნუ ჯა მუ რად 

26,000 ლა რი 10 სუ ლი მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტ ყვის თვის).  ეს შე-

ფა სე ბე ბი გა ნი საზ ღვრა 20/12/20X1 წელს, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე, სა დაც 

A სა წარ მო გა ყიდ და თა ვის პი რუტყვს, არ სე ბულ ფა სებ ზე დაყ რდნო-

ბით.  

·	 გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბი იქ ნე ბო და 3,000 ლა რი: 

o 100 ლა რი თი თოეუ ლი ცხო ვე ლის ბაზ რამ დე ტრან სპორ ტი რე-

ბა; და

o 200  ლა რი - გა ყიდ ვის სა კო მი სიო თი თოეულ ცხო ველ ზე.
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31/12/20X1 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს აკე თებს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სახორცე მრპ-ის გაზრდილი 
გადაფასების აღრიცხვა 

ბიოლოგიური აქტივები – გადაფასების 
მოდელი: ხარი (1) 500

გადაფასების რეზერვი: ხარი (1) 500

ბიოლოგიური აქტივები – გადაფასების 
მოდელი: დეკეულები(2) 4,500

გადაფასების რეზერვი: დეკეულები (2) 4,500

(1) 3,500 ლა რი გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 300 ლა რით, შე ფა-

სე ბუ ლი გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯი, შემ ცი რე ბუ ლი 2,700 ლა რით, სა ბა ლან სო ღი რე ბუ-

ლე ბა გა და ფა სე ბამ დე (იხ. ზე მოთ 30/09/20X1 წელს) = 500 ლა რი.

(2) (2,500 ლა რი გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 300 ლა რით, შე-

ფა სე ბუ ლი გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯი) = 2,200 ლა რი ერთ ძრო ხა ზე.  2,200 ლა რი x 9 

დე კეუ ლი = 19,800 ლა რი.  19,800 ლარს გა მოკ ლე ბუ ლი 15,300 ლა რი სა ბა ლან სო 

ღი რე ბუ ლე ბა გა და ფა სე ბამ დე (იხ. ზე მოთ 30/09/20X1 წელს) = 4,500 ლა რი.  

შე ნიშ ვნა: ვი ნაი დან ნა ხი რი ჯერ კი დევ ძა ლიან ახალ გაზ რდაა შე საჯ ვა რებ ლად, ცვე თა 

არ ერიც ხე ბა.

8.11 თუ გა და ფა სე ბის შე დე გად ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ-

ლე ბა მცირ დე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი შემ ცი რე ბა ხარ ჯად უნ და აღიარ დეს შე მო-

სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში . რო-

დე საც მო ცე მულ ბიო ლო გიურ აქ ტივ თან და კავ ში რე ბუ ლია გა და ფა სე ბის 

ნა მე ტის ნაშ თი, პირ ველ რიგ ში მცირ დე ბა აღ ნიშ ნულ ნაშ თი.

მა გა ლი თი 5 - გა და ფა სე ბის შემ ცი რე ბა

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-4 მა გა ლით ში. 

20X2 წელს ჭა ჭუ ნა სა ში ნელ გვალ ვას გა ნიც დის, რა მაც გა მოიწ ვია A სა წარ-

მოს სა ქონ ლის გახ დო მა და შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და სა ბაზ-

რო ღი რე ბუ ლე ბა.

31/12/20X2 წელს A სა წარ მომ დაად გი ნა, რომ: 

·	 ორ წლია ნი მსხვილ ფე ხა- რქო სა ნი პი რუტ ყვის, თით ქმის თა ვი სი პი რუტ-

ყვის იდენ ტუ რის, გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბაა 1,500 ლა რი ერ თი 

დე კეუ ლის თვის და 2,000 ლა რი ერ თი ხა რის თვის (ა ნუ15,500 ლა რი ჯა მუ-

რად 10 სუ ლი მსხვილ ფე ხა- რქო სა ნი პი რუტ ყვის თვის).  ეს შე ფა სე ბე ბი 

გა ნი საზ ღვრა 23/12/20X2 წელს, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე, სა დაც A სა წარ მო 

გა ყიდ და თა ვის პი რუტყვს, არ სე ბულ ფა სებ ზე დაყ რდნო ბით.  

·	 გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბი იქ ნე ბო და 3,000 ლა რი: 

o 100 ლა რი თი თოეუ ლი ცხო ვე ლის ბაზ რამ დე ტრან სპორ ტი რე ბა; და 
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o 200 ლა რი გა ყიდ ვის სა კო მი სიო თი თოეულ ცხო ველ ზე.

31/12/20X2 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს აკე თებს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სახორცე მრპ-ის შემცირებული 
გადაფასების აღრიცხვა

გადაფასების რეზერვი: ხარი(2) 500

გაუფასურების ხარჯი: სხვა აქტივები 
(ბიოლოგიური აქტივი, ხარი)(3) 1,000

ბიოლოგიური აქტივები – გადაფასების 
მოდელი: ხარი(1) 1,500

გადაფასების რეზერვი: heifers(5) 4,500

გაუფასურების ხარჯი: other assets 
(ბიოლოგიური აქტივი, დეკეულები)(6) 4,500

ბიოლოგიური აქტივები – გადაფასების 
მოდელი: დეკეულები(4) 9,000

(1) (2,000 ლა რი ხა რის გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 300 ლა-

რით, შე ფა სე ბუ ლი გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯი) = 1,700 ლა რი.  1,700 ლა რი შემ ცი რე ბუ ლი 

3,200 ლა რით, სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა გა და ფა სე ბამ დე = 1,500 ლა რი.  

(2) იხ. ზე მოთ მო ცე მუ ლი 31/12/20X1 წლის ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბა.

(3) 1,500 ლა რი გა დაფ სე ბის შემ ცი რე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 500 ლა რით, დაე რიც ხა პირ და-

პირ სა კუ თარ კა პი ტალს, გა სუ ლი პე რიო დის გა და ფა სე ბე ბის ანუ ლი რე ბი სათ ვის = 

1,000 ლა რი ხარ ჯის სა ხით აღია რე ბუ ლი 20X2 წელს.

(4) (1,500 ლა რი ძრო ხის გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 300 ლა-

რით, შე ფა სე ბუ ლი გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯი) X 9 დე კეუ ლი = 10,800 ლა რი.  10,800 

ლა რი შემ ცი რე ბუ ლი 19,800 ლა რით, სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა გა და ფა სე ბამ დე = 

9,000 ლა რი.  

(5) იხ. ზე მოთ მო ცე მუ ლი 31/12/20X1 წლის ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბა.

(6) 9,000 ლა რი გა და ფა სე ბის შემ ცი რე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 4,500 ლა რით, დაე რიც ხა 

პირ და პირ სა კუ თარ კა პი ტალს, გა სუ ლი პე რიო დის გა და ფა სე ბე ბის ანუ ლი რე ბი-

სათ ვის = 4,500 ლა რი ხარ ჯის სა ხით აღია რე ბუ ლი 20X2 წელს.

შე ნიშ ვნა: ვი ნაი დან მრპ ჯერ კი დევ ძა ლიან ახალ გაზ რდაა შე საჯ ვა რებ ლად, ცვე თა არ 

ერიც ხე ბა.

რო  გორ ც წე  სი,  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  გა  და  ფა  სე  ბის  მო  დე  ლით  აღ  რიც -

ხვა  შე  ძე  ნი  ლი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  თავ  და  პირ  ვე  ლი  შე  ფა  სე  ბი  სას  ზა  რალ ს 

იწ  ვევ ს, რად  გან  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  შე  სა  ძე  ნად  გა  დახ  დი  ლი  თან  ხა  ხშირ  

შემ  თხვე  ვა  ში  მე  ტია,  ვიდ  რე  საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით  მი  სი  გა  სა  ყი  დი  ფა  სის , 

შემ  ცი  რე  ბუ  ლი  გა  ყიდ  ვის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბით , საი  მე  დო  შე  ფა  სე  ბა,  რად  გან  ეს  გა -

სა  ყი  დი  ფა  სი  ბაზ  რი  დან  გას  ვლის  ფა  სია  და  სა  ვა  რაუ  დოდ , იქ  ნე  ბა  გა  სა  წე  ვი 

გა  ყიდ  ვის  ხარ  ჯე  ბი .
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მა  გა  ლი  თი 6 -  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  შეს  ყიდ  ვა  გა  და  ფა  სე  ბის  მო  დე  ლის  გა -

მო  ყე  ნე  ბი  სას  

01/01/20X1 წელ ს A სა  წარ  მო  : 

·	 ხუთ  ხბოს  ყი  დუ  ლობ ს, თი  თოეულ ს 160 ლა  რად ;

·	 ად  გენ ს სა  ბაზ  რო  ფა  სის  საი  მე  დო  შე  ფა  სე  ბას  თა  ვი  სი  ხბოე  ბის  თვის , 160 

ლა  რი  თი  თოეუ  ლის  თვის ;

·	 გა  ყიდ  ვის  და  ნა  ხარ  ჯებ ს ა ფა  სებ ს 10 ლა  რად  თი  თოეულ  ხბო  ზე  (ა  ნუ  გა -

ყიდ  ვის  სა  კო  მი  სიო  და  მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი  საა  გენ  ტოე  ბი  სათ  ვის  გა  და -

სახ  დე  ლი  თან  ხა) . 

·	 შე  ძე  ნი  ლი  ხბოე  ბის  ა ღია  რე  ბი  სათ  ვის  შემ  დეგ  ბუ  ღალ  ტრულ  გა  ტა  რე  ბებ ს 

ა კე  თებ ს: 

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

ხბოების შესყიდვის აღიარება:

ბიოლოგიური აქტივი – გადაფასების მოდელი– ხბოები 750 (5 X 150)

სხვა ხარჯები – ზარალი თავდაპირველი აღიარებისას 50 (5 X 10)

ფულადი სახსრები 800 (5 X 160)

8.12 ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის გას ვლი სას გა და ფა სე ბის ნა მე ტის ნაშ თი სა წარ-

მომ უნ და გა დაი ტა ნოს გაუ ნა წი ლე ბელ მო გე ბა ში.

მა გა ლი თი 7 - ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის გას ვლა 

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-5 მა გა ლით ში. 

01/01/20X2 წელს A სა წარ მომ 100 ლა რი ტრან სპორ ტი რე ბის და ნა ხარ ჯი და 

200 ლა რი გა ყიდ ვის სა კო მი სიო გას წია თა ვი სი დე კეუ ლე ბის 2,500 ლა რად 

გა ყიდ ვის თვის.

შე სა ბა მი სად, A სა წარ მომ უნ და შეას რუ ლოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა-

რე ბე ბი:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

გაყიდვიდან შემოსულობისა და გაყიდვის 
ხარჯების აღიარება და გაყიდული დეკეულების 
აღიარების შეწყვეტა:

ფულადი სახსრები 2,500

ფულადი სახსრები 100

ფულადი სახსრები 200
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ბიოლოგიური აქტივები – გადაფასების მოდელი: 
დეკეულები(1) 2,200

გადაფასების რეზერვის რეალიზებული ნაწილის 
გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში:

გადაფასების რეზერვი(2) 500

გაუნაწილებელი მოგება 500

(1) 2,500 ლა რი გა სა ყი დი ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბა 31/12/20X1 წელს, შემ ცი რე ბუ ლი 

300 ლა რით, შე ფა სე ბუ ლი გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბი = 2,200 ლა რი. 

(2) 2,500 ლა რი გა და ფა სე ბის რე ზერ ვი 31/12/20X1 წელს 9 დე კეუ ლის თვის / 9 დე კეუ ლი 

= 500 ლა რი რეა ლი ზე ბუ ლი გა და ფა სე ბის რე ზერ ვი ერ თი დე კეუ ლის გა ყიდ ვი სას.

ცვე თა /ა მორ ტი ზა ცია

8.13 და რიც ხუ ლი ცვე თა /ა მორ ტი ზა ცია უნ და ასა ხავ დეს სა წარ მოს მიერ ბიო-

ლო გიუ რი აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბის ხა სიათს. 

ცვე თის /ა მორ ტი ზა ციის გაან გა რი შე ბა სა ჭი როებს მსჯე ლო ბა სა და სააღ-

რიც ხვო შე ფა სე ბებს, მათ შო რის: 

(ა)	 ცვე თის იმ მე თო დის გან საზ ღვრას, რო მე ლიც ყვე ლა ზე უკე თე სად ასა-

ხავს ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე-

ბის ხა სიათს; 

ცვე  თის  და  რიც  ხვის  პრინ  ცი  პი  და  მი  თი  თე  ბე  ბი  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბის  

კონ  ტექ  სტში  მო  ცე  მუ  ლია  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი  - 

თვით  ს  წავ  ლებ ის  მა  სა  ლებ  ში.  კერ  ძოდ , 7.12(ა)  პუნ  ქტის  ქვე  მოთ  მო  ცე  მუ  ლი 

 მა  სა  ლა  ე ხე  ბა  ცვე  თის  და  რიც  ხვის  მე  თო  დის  გან  საზ  ღვრას .

სა  ჭი  როა  მსჯე  ლო  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  ცვე  თის  და  რიც  ხვის  ი სე  თი   მე  თო  დის  გან -

საზ  ღვრის  თვის , რო  მე  ლიც  საუ  კე  თე  სოდ  ა სა  ხავ ს სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ -

მია  ნო  ბა  ში  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ცია  ლის  მოხ  მა  რე  ბას . 

აღ  ნიშ  ნუ  ლი  მსჯე  ლო  ბი  სას  პირ  ველ  რიგ  ში  აუ  ცი  ლე  ბე  ლია  გა  ნი  საზ  ღვროს , თუ 

 რა  ა რის  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ცია  ლი.  ფერ  მე  რე  ბი 

 კარ  გად  ა რიან  ა მის  თვის  მომ  ზა  დე  ბულ  ნი,  რად  გან  მათ  კარ  გად  ეს  მით  თა -

ვიან  თი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ცია  ლი,  ვი  ნაი  დან  ა მას  

ფუნ  და  მენ  ტუ  რი  მნიშ  ვნე  ლო  ბა  აქ ვს ფუ  ლა  დი  ნა  კა  დე  ბი  სა  და  მო  გე  ბია  ნო  ბი -

სათ  ვის . მა  გა  ლი  თად : 

·	 ფერ  მერ  მა,  რო  მელ  საც  ხე  ხი  ლის  ბა  ღი  აქ ვს, ი ცის , რომ  ხე  ხი  ლის  მომ -

სა  ხუ  რე  ბის  პო  ტენ  ცია  ლია  ხი  ლის  მო  სავ  ლის  მი  ღე  ბა.  მან  ა სე  ვე  კარ  გად  

ი ცის , რომ  მო  სავ  ლია  ნო  ბა  იზ  რდე  ბა  ხე  ხი  ლის  ზრდის  დას  რუ  ლე  ბამ  დე,  

შემ  დეგ  სტა  ბი  ლურ  დე  ბა,  შემ  დეგ  კი  კლე  ბას  იწ  ყებ ს ხეე  ბის  დე  გე  ნე  რა -

ციის  გა  მო.  მან  ი ცის  აგ  რეთ  ვე,  რო  დის  დად  გე  ბა  ოპ  ტი  მა  ლუ  რი  მო  მენ  ტი 

 ხეე  ბის  ჩა  სა  ნაც  ვლებ  ლად ;
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·	 ფერ  მერ ს, რო  მე  ლიც  სა  ხორ  ცე  მეც  ხო  ვე  ლეო  ბას  მის  დევ ს, შეუძ  ლია  შეა -

ფა  სოს  რამ  დე  ნი  ხბოს  მი  ღე  ბაა  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  ძრო  ხის  გან  მი  სი  მო  სა -

ლოდ  ნე  ლი  სი  ცოც  ხლის  ხან  გრძლი  ვო  ბის  გან  მვლო  ბა  ში.  მან  ი ცის  ა სე  ვე,  

რო  დის  უნ  და  წაიყ  ვა  ნოს  ძრო  ხა  სა  საკ  ლაო  ზე; 

·	 ფერ  მერ ს, რო  მე  ლიც  მერ  ძეუ  ლი  მი  მარ  თუ  ლე  ბის  მეც  ხო  ვე  ლეო  ბას  ე წე -

ვა,  შეუძ  ლია  შეა ფა სოს ოპ ტი მა ლუ რი სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის პე-

რიოდ ში ძრო ხის გან მი სა ღე ბი რძის მო ცუ ლო ბა და ხბორე ბის რაო დე-

ნო ბა;

·	 მეც ხვა რეს შეუძ ლია შეა ფა სოს ოპ ტი მა ლუ რი სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ-

რე ბის პე რიოდ ში ცხვრის გან მი სა ღე ბი მატ ყლის მო ცუ ლო ბა და ბატ-

კნე ბის რაო დე ნო ბა.

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის გან საზ ღვრის შემ დეგ 

შე და რე ბით ად ვი ლია ცვე თის და რიც ხვის მე თო დის გან საზ ღვრა (ა ნუ მე თო-

დის, რო მე ლიც საუ კე თე სოდ ასა ხავს სა წარ მოს მიერ ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის 

მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბის ხა სიათს). ვი ნაი დან მსგავ სი ბიო-

ლო გიუ რი აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის სხვა დას ხვა გზით მოხ მა რე-

ბაა შე საძ ლე ბე ლი, შეიძ ლე ბა ორ მა სა წარ მომ, რო მელ თაც მსგავ სი ბიო ლო-

გიუ რი აქ ტი ვე ბი აქვთ, ცვე თის და რიც ხვის სხვა დას ხვა მე თო დი გა მოი ყე ნონ.

სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის უმე ტე სო ბის-

თვის შე სა ფე რი სია წარ მოე ბუ ლი პრო დუქ ციის რაო დე ნო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი 

ცვე თის და რიც ხვის მე თო დის გა მო ყე ნე ბა, რად გან მა თი მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ-

ცია ლი, რო გორც წე სი, გა ნი საზ ღვრე ბა მათ გან მი სა ღე ბი პრო დუქ ციის ან შთა-

მო მავ ლო ბის რაო დე ნო ბით. ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც მო-

სა ლოდ ნე ლია, რომ ყო ველ წელს ერ თი და იმავე რაო დე ნო ბის პრო დუქ ცია სა 

და შთა მო მავ ლო ბას წარ მოქ მნის, მი სა ღე ბი იქ ნე ბა ცვე თის და რიც ხვის წრფი ვი 

მე თო დის გა მო ყე ნე ბა, რად გან სა ბო ლოო შე დე გი ფაქ ტობ რი ვად იგი ვე იქ ნე ბა.

მოხ მა რე ბის თვის გან კუთ ვნილ მცე ნა რეებ სა და ცხო ვე ლებს, რომ ლე ბიც  ნა-

ყოფს იძ ლე ვიან სიკ ვდი ლამ დე ერ თჯე რა დად, ცვე თა არ უნ და დაე რიც ხოს, 

რად გან მა თი აღია რე ბა შეწ ყდე ბა აღ ნიშ ნუ ლი ნა ყო ფის მი ღე ბის შემ დეგ (იხ. 

პუნ ქტი 8.14).

მა გა ლი თი 8 - წარ მოე ბუ ლი პრო დუქ ციის რაო დე ნო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ცვე-

თის და რიც ხვის მე თო დი 

A სა წარ მოს მერ ძეუ ლი მსხვილ ფე ხა- რქო სა ნი პი რუტ ყვი ჰყავს: 

·	 ძრო ხებს პირ ვე ლად წვე ლის მა შინ, რო დე საც ისი ნი ორი წლის გახ დე-

ბიან;

·	 ძრო ხებს კლავს 10 წლის ასაკ ში (ა ნუ ძრო ხის 8 წლის გან მავ ლო ბა ში 

წვე ლის შემ დეგ); და

·	 სა წარ მომ შეა ფა სა, რომ მო სა ლოდ ნე ლი სი ცოც ხლის ხან გრძლი ვო ბის 

გან მავ ლო ბა ში ერ თი ძრო ხა სა შუა ლოდ შემ დე გი მო ცუ ლო ბის რძეს 

იძ ლე ვა:
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წელი
მოსალოდნელი პროდუქცია: ლიტრი 

რძე ძროხაზე (საშუალო)

0 -

1 -

2 5,000

3 6,000

4 7,000

5 7,000

6 7,000

7 6,000

8 4,000

9 3,000

კუმულაციური 45,000

A სა წარ მო გან საზ ღვრავს წვე ლა დო ბას, რო გორც თა ვი სი მერ ძეუ ლი მი-

მარ თუ ლე ბის ძრო ხე ბის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ციალს. ვი ნაი დან, ის მოე ლის 

წვე ლა დო ბის გაზ რდას ძრო ხე ბის ზრდის პრო პორ ციუ ლად, შემ დეგ წვე ლა-

დო ბის დას ტა ბი ლუ რე ბას, ძრო ხე ბის ასაკ ში შეს ვლი სას კი წვე ლა დო ბის შემ-

ცი რე ბას, ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უნ და გა მოავ ლი ნოს ცვე თის და რიც ხვის მე-

თო დი, რო მე ლიც მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის აღ ნიშ ნულ ხა სიათს ასა ხავს. 

შე სა ბა მი სად, A სა წარ მო იყე ნებს წარ მოე ბუ ლი პრო დუქ ციის რაო დე ნო ბა ზე 

დამ ყა რე ბულ ცვე თის და რიც ხვის მე თოდს, ძრო ხე ბის სა სი ცოც ხლო ვა დის 

გან მავ ლო ბა ში მო სა ლოდ ნე ლი წვე ლა დო ბის სა ფუძ ველ ზე.

A სა წარ მო ად გენს ასე ვე, რომ ძრო ხას აქვს ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა (იხ. პუნ-

ქტი 8.13(გ)), თუმ ცა ამ მა გა ლი თის მიზ ნის თვის მიჩ ნეუ ლია, რომ ძრო ხის ნარ-

ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა ად ვი ლად გან საზ ღვრა დი არ არის და ამი ტომ იგი ნუ ლის 

ტო ლად არის მიჩ ნეუ ლი. 

01/01/20X2 წელს:  

·	 ძრო ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბაა (თვით ღი რე ბუ ლე ბა)10,000 ლა რი. 

·	 A სა წარ მო ძრო ხის გან პირ ვე ლად იღებს რძეს. 

თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე ბით, თუ მომ დვე ნო 10 წლის გან მავ-

ლო ბა ში A სა წარ მოს წვე ლა დო ბის მო ლო დი ნი გა მარ თლდე ბა, იგი ძრო ხე-

ბის ცვე თად თან ხას შემ დეგ ნაი რად გა დაა ნა წი ლებს: 

წელი
რძის 

მიღება, 
ლიტრი

რძის 
მოსალოდნელი 

სამომავლო 
მიღება, ლიტრი

წლის ცვეთა (ლარი)

20X0 - 45,000 Nil

20X1 - 45,000 Nil



132

20X2 5,000
40,000 1,111 ლარი (5,000/45,000ლიტრი x 10,000 

ლარი)

20X3 6,000
34,000 1,333 ლარი (6,000/40,000 ლიტრი x 8,889 

ლარი)

20X4 7,000
27,000 1,556 ლარი (7,000/34,000 ლიტრი x 7,556 

ლარი)

20X5 7,000
20,000 1,556 ლარი (7,000/27,000 ლიტრი x 6,000 

ლარი)

20X6 7,000
13,000 1,556 ლარი (7,000/20,000 ლიტრი x 4,444 

ლარი)

20X7 6,000
7,000 1,333 ლარი (6,000/13,000 ლიტრი x 2,888 

ლარი)

20X8 4,000
3,000 889 ლარი (4,000/7,000 ლიტრი x 1,555 

ლარი)

20X9 3,000
- 666 ლარი (3,000/3,000 ლიტრი x 666 

ლარი)

კუმულაციური 45,000

20X2 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს აკეთებს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ცვეთის ხარჯის აღიარება

ცვეთის ხარჯი 1,111

ბიოლოგიური აქტივი – 
თვითღირებულების მოდელი: 
მეწველი ძროხა (დაგროვილი ცვეთა)

1,111

მა გა ლი თი 9 - ცვე თის აღ რიც ხვა გა და ფა სე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე ბი სას 

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-8 მა გა ლით ში, გარ და იმი სა, რომ A სა წარ მო გა და-

ფა სე ბის მო დელს იყე ნებს.

თარიღი
შეფასებული 

გასაყიდი ფასი 
(SP)

შეფასებული 
გაყიდვის 

დანახარჯი 
(CTS)

საბალანსო ღირებულება = ცვეთადი თანხა

01/01/20X0 11,000
1,000 10,000 ლარი (11,000 ლარი SP გამოკლებული  

1,000 ლარი CTS)

31/12/20X0 12,200
1,200 11,000 ლარი  (12,200 ლარი SP გამოკლებული 

1,200 ლარი CTS)

31/12/20X1 13,500
1,500 12,000 ლარი (13,500 ლარი SP გამოკლებული 

1,500 ლარი CTS)

31/12/20X2 13,800
1,300 12,500 ლარი (13,800 ლარი SP გამოკლებული  

1,800 ლარი CTS)

31/12/20X3 13,100
1,200 11,900 ლარი (13,100 ლარი SP გამოკლებული 

1,200 ლარი CTS)
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თი თოეუ ლი მეწ ვე ლი ძრო ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა შემ დეგ ნაი რად გა-

მოით ვლე ბა: 

თარიღი
საბალანსო 

ღირებულება (ლარი)
ცვეთის ხარჯი (ლარი)

შემოსავალი გადაფასებიდან 
(ლარი)

01/01/20X0 10,000

20X0-ში 1,000 1,000 (11,000 – 10,000)

31/12/20X0 11,000

20X1-ში 1,000 1,000 (12,000 – 11,000)

31/12/20X1 12,000

20X2-ში (1)
1,333 (12,000 x 5,000/45,000 

ლიტრი)
1,833 [12,500 – (12,000 – 1,333 

ცვეთა)

31/12/20X2 12,500

20X3-ში (2) 1,875 (12,500 x 6,000/40,000 
ლიტრი)

1,275 [11,900 – (12,500 –1,875 
ცვეთა)

31/12/20X3 11,900

შე ნიშ ვნე ბი: 

(1) 01/01/20X2 წელს ძრო ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა = 12,000 ლა რი. 20X2 წელს ამ 

სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბი დან 1,333 ლა რი ცვე თის სა ხით აი სა ხა, ამი ტომ დარ ჩა 

10,667 ლა რი.  31/12/20X2 წელს სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა გა და ფას და 1,833 ლა რით, 

12,500 ლა რამ დე.   

(2) 01/01/20X3 წელს ძრო ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა = 12,500 ლა რი. 20X3 წელს ამ 

სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბი დან 1,875 ლა რი ცვე თის სა ხით აი სა ხა, ამი ტომ დარ ჩა 

10,625 ლა რი.  31/12/20X3 წელს სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა გა და ფას და 1,275 ლა რით, 

11,900 ლა რამ დე. 

20X3 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს აკე თებს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ცვეთის ხარჯის აღიარება:(3)

ცვეთის ხარჯი 1,875

ბიოლოგიური აქტივი – გადაფასების 
მოდელი: მეწველი ძროხა

1,875

გადაფასების რეზერვის ნაწილის რეალიზება:(4)

გადაფასების რეზერვი 575

გაუნაწილებელი მოგება 575

აქტივების გადაფასება:(5)

ბიოლოგიური აქტივი – გადაფასების 
მოდელი: მეწველი ძროხა

1,275

გადაფასების რეზერვი 1,275

შე ნიშ ვნე ბი: 

(3) 01/01/20X3 წელს ძრო ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა = 12,500 ლა რი. 20X3 წელს ცვე-

თა, 1,875 ლა რი, შემ დეგ ნაი რად იქ ნა გა მოთ ვლი ლი: (12,500 ლა რი სა ბა ლან სო ღი-
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რე ბუ ლე ბა 01/01/20X3 წელს – ნუ ლო ვა ნი ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა 01/01/20X3 წელს) x 

6,000/40,000 ლიტ რი. 

(4) 3,833 გა და ფა სე ბის რე ზერ ვი 01/01/20X3 წელს (1,000 ლა რი გა და ფა სე ბა 20X0 წელს 

+ 1,000 ლა რი გა და ფა სე ბა 20X1 წელს + 1,833 ლა რი გა და ფა სე ბა 20X2 წელს).  20X3 

წელს გა და ფა სე ბის რე ზერ ვი დან 575 ლა რი რეა ლიზ დე ბა ცვე თის მეშ ვეო ბით, რაც 

შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა: (3,833 ლა რი x 6,000/40,000 ლიტ რი).

(5) 31/12/20X3 წელს ძრო ხა გა და ფას და 1,275 ლა რით, 11,900 ლა რამ დე.  გა მოთ ვლა: 

11,900 ლა რი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 31/12/20X3 წელს, გა მოკ ლე ბუ ლი 10,625 ლა-

რი (12,500 ლა რი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 01/01/20X3 წელს, შემ ცი რე ბუ ლი 1,875 

ლა რით, 20X3 წლის ცვე თა).

(ბ)	 ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის ვა დის შე ფა სე ბას, რაც, სა ზო გა-

დოდ, გა ნი საზ ღვრე ბა პრო დუქ ციის რაო დე ნო ბით, რომ ლის მი ღე ბა-

საც სა წარ მო მოე ლის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი დან;

ცვე  თის  და  რიც  ხვის  პრინ  ცი  პი  და  მი  თი  თე  ბე  ბი  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბის  

კონ  ტექ  სტში  მო  ცე  მუ  ლია  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი  - 

თვით ს წავ ლების მა  სა  ლებ  ში.  კერ  ძოდ ,  7.12(ბ) პუნ  ქტის  ქვე  მოთ  მო  ცე  მუ  ლი 

 მა  სა  ლა  ე ხე  ბა  აქ  ტი  ვის  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  დის  გან  საზ  ღვრას . 

სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბა  ში  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  უ მე  ტე  სო  ბის -

თვის  შე  სა  ფე  რი  სია  წარ  მოე  ბუ  ლი  პრო  დუქ  ციის  რაო  დე  ნო  ბა  ზე  დამ  ყა  რე  ბუ  ლი 

 ცვე  თის  და  რიც  ხვის  მე  თო  დის  გა  მო  ყე  ნე  ბა,  რად  გან  მა  თი  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  პო -

ტენ  ცია  ლი,  რო  გორ ც წე  სი,  გა  ნი  საზ  ღვრე  ბა  მი  სა  ღე  ბი  პრო  დუქ  ციის  ან  შთა  მო -

მავ  ლო  ბის  რაო  დე  ნო  ბით .  

ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი  სათ  ვის , რომ  ლე  ბიც  მო  სა  ლოდ  ნე  ლია,  რომ  ყო  ველ  

წელ ს ერ  თი  და  ი მავე  რაო  დე  ნო  ბის  პრო  დუქ  ცია  სა  და  შთა  მო  მავ  ლო  ბას  წარ -

მოქ  მნიან , მი  სა  ღე  ბი  იქ  ნე  ბა  ცვე  თის  და  რიც  ხვის  წრფი  ვი  მე  თო  დის  გა  მო  ყე  ნე -

ბა,  რად  გან  სა  ბო  ლოო  შე  დე  გი  ფაქ  ტობ  რი  ვად  ი გი  ვე  იქ  ნე  ბა. 

(გ)	 აქ ტი ვის ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბას (თუმ ცა, სა წარ მომ ნარ-

ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა ნუ ლის ტო ლად უნ და მიიჩ ნიოს, თუ არ არ სე ბობს 

ად ვი ლად გან საზ ღვრა დი ობიექ ტუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმ ფა სი სა, რა 

ფა სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის გა ყიდ ვა, 

თუ მას უკ ვე ის ასა კი და მდგო მა რეო ბა ექ ნე ბო და, რო მე ლიც მო სა-

ლოდ ნე ლია მი სი სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ბო ლოს).

ცვე  თის  და  რიც  ხვის  პრინ  ცი  პი  და  მი  თი  თე  ბე  ბი  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბის -

თვის  მო  ცე  მუ  ლია  მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი  - თვით ს-

წავ ლების მა  სა  ლებ  ში.  კერ  ძოდ ,  7.12(გ) პუნ  ქტის  ქვე  მოთ  მო  ცე  მუ  ლი  მა  სა  ლა  

ე ხე  ბა  აქ  ტი  ვის  ნარ  ჩე  ნი  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  გან  საზ  ღვრას .
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ნარ  ჩე  ნი  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ა რის  წმინ  და  თან  ხა,  რომ  ლის  მი  ღე  ბა  საც  სა  წარ  მო 

 მოე  ლის  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვი  დან  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  ვა  დის  ბო  ლოს , გას  ვლის  

მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბის  გა  მოქ  ვით  ვის  შემ  დეგ. 

მა გა ლი თი 10 - ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა (თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლი)

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-8 მა გა ლით ში, გარ და იმი სა, რომ A სა წარ მოს მეწ ვე-

ლი ძრო ხის ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა ად ვი ლად გან საზ ღვრა დია. შე სა ბა მი სად, 

A სა წარ მო ძრო ხის ცვე თას შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლის: 

თარიღი
საბალანსო 

ღირებულება (სღ)

ნარჩენი 
ღირებულება 

(ნღ)

ცვეთადი ღირებულება 
(ცღ)

წლის ცვეთა

01/01/20X0 9,000 ლარი 1,000 ლარი
8,000  ლარი

(9,000 სღ – 1,000 ნღ)

20X0 ნულოვანი

31/12/20X0 9,500 ლარი 1,200 ლარი
8,300  ლარი

( 9,500 სღ – 1,200 ნღ)

20X1 ნულოვანი

31/12/20X1 10,000 ლარი 1,500 ლარი
8,500 ლარი

(10,000 სღ – 1,500 ნღ)

20X2
944  ლარი (8,500 ცღ x 
5,000/45,000 ლიტრი)

31/12/20X2
9,056 ლარი

(10,000 – 944)
1,800 ლარი

7,256 ლარი
(9,056 სღ –1,800 ნღ)

20X3
1,088 ლარი (7,256 ცღ x 
6,000/40,000 ლიტრი)

31/12/20X3
7,968 ლარი

(9,056 – 1,088)
1,600 ლარი

6,368 ლარი
(7,968 სღ – 1,600 ნღ)

…

20X2 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს აკე თებს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ცვეთის ხარჯის აღიარება:

ცვეთის ხარჯი 944

ბიოლოგიური აქტივი – 
თვითღირებულების მოდელი: 
მეწველი ძროხა (დაგროვილი ცვეთა)

944

მა გა ლი თი 11 - ცვე თის აღ რიც ხვა გა და ფა სე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე ბი სას 

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-10 მა გა ლით ში, გარ და იმი სა, რომ სა წარ მო A გა და-

ფა სე ბის მო დელს იყე ნებს. სხვა სიტ ყვე ბით, ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-9 მა გა-

ლით ში, გარ და იმი სა, რომ A სა წარ მოს მეწ ვე ლი ძრო ხის ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ-

ლე ბა ად ვი ლად გან საზ ღვრა დია. შე სა ბა მი სად, A სა წარ მო: 
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·	 ძრო ხის ცვე თის თან ხას შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლის:

თარიღი
შეფასებული წმინდა 

გასაყიდი ფასი
(წგფ)

შეფასებული ნარჩენი 
ღირებულება

(ნღ)

ცვეთადი თანხა (ცღ)
(გამოთვლა: წგფ – ნღ)

01/01/20X0 10,000 1,000 9,000 ლარი

31/12/20X0 11,000 1,200 9,800 ლარი

31/12/20X1 12,000 1,500 10,500 ლარი

31/12/20X2 12,500 1,800 10,700 ლარი

31/12/20X3 11,900 1,600 10,300 ლარი

20X3 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს აკე თებს: 

თარიღი
საბალანსო 

ღირებულება (სღ)
ცვეთის ხარჯი შემოსავალი გადაფასებიდან

01/01/20X0 10,000

20X0-ში 1,000 (11,000 – 10,000)

31/12/20X0 11,000

20X1-ში 1,000 (12,000 – 11,000)

31/12/20X1 12,000

20X2 -ში (1) 1,167 (10,500 ცღ x 
5,000/45,000 ლიტრი)

1,667 [12,500 სღ – (12,000 სღ – 
1,167 ცვეთა)

31/12/20X2 12,500

20X3-ში (2) 1,605 (10,700 x 6,000/40,000 
ლიტრი)

1,005 [11,900 სღ – (12,500 სღ 
–1,605 ცვეთა)

31/12/20X3 11,900

შე ნიშ ვნე ბი: 

(1) 01/01/20X2 წელს ძრო ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა = 12,000 ლა რი. ამ სა ბა ლან სო 

ღი რე ბუ ლე ბი დან 20X2 წელს 1,167 ლა რი აი სა ხა ხარ ჯის სა ხით, ანუ დარ ჩა 10,833 

ლა რი.  31/12/20X2 წელს სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა გა და ფას და 2,667ლა რით, 12,500 

ლა რამ დე.   

(2) 01/01/20X3 წელს ძრო ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა = 12,500 ლა რი. 2013 წელს  ამ 

სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბი დან  1,605 ლა რი აი სა ხა ხარ ჯის სა ხით, ანუ დარ ჩა 10,895 

ლა რი.  31/12/20X3 წელს სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა გა და ფას და 1,005 ლა რით, 11,900 

ლა რამ დე.

20X3 წელს A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს აკეთებს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ცვეთის ხარჯის აღიარება:(3)

ცვეთის ხარჯი 1,605

ბიოლოგიური აქტივი – გადაფასების 
მოდელი: მეწველი ძროხა 

1,605
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გადაფასების რეზერვის ნაწილის 
რეალიზება:(4)

გადაფასების რეზერვი 550

გაუნაწილებელი მოგება 550

აქტივების გადაფასება:(5)

ბიოლოგიური აქტივი – გადაფასების 
მოდელი: მეწველი ძროხა

1,005

გადაფასების რეზერვი 1,005

შე ნიშ ვნე ბი: 

(3) 01/01/20X3 წელს ძრო ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა = 12,500 ლა რი. 20X3 წელს ცვე-

თა, 1,605 ლა რი, შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა: (12,500 ლა რი სა ბა ლან სო ღი რე-

ბუ ლე ბა 01/01/20X3 წელს – 1,800 ლა რი ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა 01/01/20X3) წელს x 

6,000/40,000 ლიტ რი. 

(4) 4,667 ლა რი გა და ფა სე ბის რე ზერ ვი 01/01/20X3 წელს (1,000 ლა რი გა და ფა სე ბა 20X0 

წელს + 1,000 ლა რი გა და ფა სე ბა 20X1 წელს + 1,667 ლა რი გა და ფა სე ბა 20X2 წელს). 

20X3 წელს გა და ფა სე ბის რე ზერ ვი დან 550 ლა რი რეა ლიზ და ცვე თის მეშ ვეო ბით, 

რაც შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლე ბა: (3,667 ლა რი x 6,000/40,000 ლიტ რი).

(5) 31/12/20X3 გა და ფას და, ღი რე ბუ ლე ბა 1,005 ლა რით გაი ზარ და 11,900 ლა რამ დე.  გა-

მოთ ვლა: 11,900 ლა რი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 31/12/20X3 წელს, გა მოკ ლე ბუ ლი 

12,000 ლა რი (12,500 ლა რი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 01/01/20X3 წელს, გა მოკ ლე ბუ-

ლი 1,605 ლა რი ცვე თა 20X3 წელს).

8.14 ბიო ლო გიურ აქ ტივს ცვე თა უნ და დაე რიც ხოს იმ მო მენ ტი დან, რო დე საც 

მის გან პირ ვე ლი ნა ყო ფი მიი ღე ბა. ბიო ლო გიურ აქ ტივ ზე ცვე თის და რიც-

ხვა უნ და შეწ ყდეს მი სი აღია რე ბის შეწ ყვე ტი სას ან, რო დე საც აღარ არის 

მო სა ლოდ ნე ლი მის გან ნა ყო ფის მი ღე ბა. 

სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ციის შე ფა სე ბა 

8.15 სა წარ მომ ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი სოფ ლის მეურ ნეო ბის 

პრო დუქ ცია უნ და შეა ფა სოს ნა ყო ფის მი ღე ბის მო მენ ტში, შე ფა სე ბუ ლი გა-

სა ყი დი ფა სით, რო მელ საც გა მოკ ლე ბუ ლი აქვს პრო დუქ ციის დას რუ ლე-

ბის თვის (სა ბო ლოო სა ხის მი ცე მის თვის) და გა ყიდ ვის თვის სა ჭი რო და-

ნა ხარ ჯე ბი. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი შე ფა სე ბით მი ღე ბუ ლი სი დი დე წარ მოად გენს 

თვით ღი რე ბუ ლე ბას იმ თა რი ღის თვის, რო დე საც სა წარ მო იწ ყებს წი ნამ-

დე ბა რე სტან დარ ტის მე-6 გან ყო ფი ლე ბის - „მა რა გე ბი“ - გა მო ყე ნე ბას.

ამ  პუნ  ქტით  მოით  ხო  ვე  ბა,  რომ  სა  წარ  მოს  მიერ  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი  დან  

მი  ღე  ბუ  ლი  სოფ  ლის  მეურ  ნეო  ბის  პრო  დუქ  ცია  შე  ფას  დეს  გა  სა  ყი  დი  ფა  სით , 

რო  მელ  საც  გა  მოკ  ლე  ბუ  ლი  აქ ვს პრო  დუქ  ციის  დას  რუ  ლე  ბი  სა  და  გა  ყიდ  ვის -

თვის  სა  ჭი  რო  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი.  ეს  სი  დი  დე  გახ  დე  ბა  მა  რა  გის  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  წი -

ნამ  დე  ბა  რე  გან  ყო  ფი  ლე  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  ამ  თა  რი  ღით . ხში  რად  შეიძ  ლე  ბა 

 გა  მოიწ  ვიოს  სოფ  ლის  მეურ  ნეო  ბის  პრო  დუქ  ციის  თავ  და  პირ  ვე  ლი  შე  ფა  სე  ბი -
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დან  შე  მო  სუ  ლო  ბის  მი  ღე  ბა.  ეს  ა სა  ხავ ს ბიო  ლო  გიუ  რი  პრო  ცე  სის  მეშ  ვეო  ბით  

ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  შექ  მნის  ბო  ლო  ე ტაპ ს, რის  შემ  დეგ  მი  ღე  ბუ  ლი  ნა  ყო  ფი  მა  რაგ -

ში  გა  და  დის. 

მა გა ლი თი 12 - სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ციის შე ფა სე ბა - მოხ მა რე ბის-

თვის გან კუთ ვნი ლი მცე ნა რე 

30/09/20X1 წელს A სა წარ მო ყი დუ ლობს 10,000 ერ თეულ სი მინ დის თესლს B 

სა წარ მოს გან და თა ვის ნაკ ვეთ ში თე სავს და ნა ხარ ჯე ბია 6,000 ლა რი.

20X2 წლის მარ ტში სი მინ დის ყა ნა ში შეი ტა ნეს სა სუ ქი, რა ზეც დაი ხარ ჯა 2,000 

ლა რი, ხო ლო მორ წყვა ზე დაი ხარ ჯა 300 ლა რი. 

05/07/20X2 A სა წარ მო: 

·	 600 ლარს ხარ ჯავს სი მინ დის მო სავ ლის ასა ღე ბად.

·	 გან საზ ღვრავს გა სა ყიდ ფასს, შემ ცი რე ბუ ლი  აღე ბუ ლი  მო სავ ლის დას-

რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით, რაც შეად გენს 15,900 ლარს.

A სა წარ მო ამ ოპე რა ციე ბის აღ რიც ხვის თვის შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე-

ბებს აკე თებს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

30/09/20X1 წელს სიმინდის თესლის 
შესყიდვის და დათესვის აღიარება:

ბიოლოგიური აქტივი – 
თვითღირებულების მოდელი – 
სიმინდი

6,000

ფულადი სახსრები 6,000

03/20X2 წელს სიმინდის მოყვანის 
დანახარჯების აღიარება:

ბიოლოგიური აქტივი – 
თვითღირებულების მოდელი – 
სიმინდი

2,300

ფულადი სახსრები– სასუქის შეტანის 
დანახარჯი  

2,000

ფულადი სახსრები– მორწყვის 
დანახარჯი

300

05/07/20X2 წელს სიმინის მოსავლის 
აღების დანახარჯის აღიარება:

ბიოლოგიური აქტივი – 
თვითღირებულების მოდელი – 
სიმინდი

600

ფულადი სახსრები – მოსავლის 
აღების დანახარჯები  

600
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05/07/20X2 წელს სიმინდის აღებული 
მოსავლის აღიარება და სიმინდის 
ყანის ნარჩენების (ანუ ძირების, 
ფოთლების, ღეროებისა და ტაროების) 
აღიარების შეწყვეტა

მარაგი – აღებული სიმინდის გასაყიდი 
ფასი, რომელსაც დააკლდა გაყიდვის 
დანახარჯები 

15,900

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

8,900

სხვა შემოსავალი  – აღებული 
სიმინდის მარაგში თავდაპირველად 
აღიარებისას წარმოქმნილი 
შემოსულობა 

7,000

მა გა ლი თი 13 - სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ციის შე ფა სე ბა - ნა ყო ფის მომ-

ცე მი კულ ტუ რე ბი (მრა ვალ წლია ნი მცე ნა რეე ბი) 

20X1 წელს A სა წარ მომ 100 ატ მის ხის ბა ღი აღია რა, რო გორც სა სოფ ლო- სა-

მეურ ნეო საქ მია ნო ბის ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვი. 

A სა წარ მოს სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კაა ნა ყო ფის მომ ცე მი ბიო ლო გიუ რი   აქ-

ტი ვე ბის თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის შემ დეგ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია-

ნო ბა ზე იმ შემ დგო მი და ნა ხარ ჯე ბის კა პი ტა ლი ზე ბა, რო მე ლიც გა წეუ ლი იქ ნა 

პირ ვე ლად ხი ლის მო სავ ლის მი ღე ბამ დე პე რიოდ ში. ამ პო ლი ტი კის შე სა ბა-

მი სად 31/12/20X3 წელს ბაღ ში თი თოეუ ლი ატ მის ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე-

ბაა 3,000 ლა რი. 

ხი ლის მო სა ლოდ ნე ლი მო სავ ლია ნო ბა ერთ ძირ ხე ზე არის 300 კი ლოგ რა მი 

(კგ):

·	 20X4: 15 კგ/ხე

·	 20X5: 20 კგ/ხე

·	 20X6: 25 კგ/ხე

·	 20X7 - 20Y2 წლე ბი: 30 კგ/ხე

·	 20Y3: 25 კგ/ხე

·	 20Y4: 20 კგ/ხე

·	 20Y5: 15 კგ/ხე 

სი მარ ტი ვის თვის გა კე თე ბუ ლია დაშ ვე ბა, რომ ყო ველ წელს (20X4-დან 20Y5-

მდე) A სა წარ მო: 

·	 ერთ კგ ატამს 30 ლა რად ყი დის;

·	 ატ მის მო სავ ლის აღე ბა ზე ხარ ჯავს 5,000 ლარს; და
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·	  9,000 ლარს ხარ ჯავს აღე ბუ ლი ატ მის მო სავ ლის გა ყიდ ვა ზე. 

20Y5 წელს, მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ A სა წარ მო კა ფავს ატ მის ხეებს 20Y6 

წელს მა თი ახა ლი ხეე ბით ჩა სა ნაც ვლებ ლად. 

20X4 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს აკე თებს: 

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

20X4 წელს აღებულ მოსავალში ატმის ხეების 
მომსახურების პოტენციალის მოხმარების 
აღიარება (გამოთვლა: 3,000 ლარი x 15/300 კგ x 
100 ხე):

ცვეთის ხარჯი 15,000

ბიოლოგიური აქტივი – თვითღირებულების 
მოდელი – ატმის ხეები

15,000

ხილის მოსავლის აღების დანახარჯების 
აღიარება:

სხვა ხარჯები – მოსავლის აღების დანახარჯები 5,000

ფულადი სახსრები 5,000

20X4 წელს მიღებული ხილის მოსავლის 
აღიარება [გამოთვლა: (15 კგ x 100 ხე x 30 ლარი) 
– 9,000 ლარი გაყიდვის დანახარჯი)

მარაგები – ხილის აღებული მოსავალი 
(მოსალოდნელი გასაყიდი ფასით, შემცირებული 
გაყიდვის დანახარჯებით)

36,000

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

36,000

ხილის მოსავლის გაყიდვის აღიარება:

ფულადი სახსრები – ატმის გაყიდვა 45,000

ფულადი სახსრები – გაყიდვის ხარჯები 9,000

მარაგები 36,000
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me-9 ganyofileba

არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის  
გაუ ფა სუ რე ბა

მოქ მე დე ბის სფე რო

9.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე-

ბის აღ რიც ხვას, გარ და მა რა გე ბი სა (იხ. მე-6 გან ყო ფი ლე ბა - „მარაგები“).

წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ძი რი თა დად ვრცელ დე ბა აქ ტი ვებ ზე, რომ ლე-

ბიც შემ დე გი გან ყო ფი ლე ბე ბის მოქ მე დე ბის სფე როს გა ნა კუთ ვნე ბა: 

·	 მე-7 გან ყო ფი ლე ბა - გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი (ანუ ძირ თა დი სა შუა-

ლე ბე ბი, საინ ვეს ტი ციო ქო ნე ბა და არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბი); და

·	 მე-8 გან ყო ფი ლე ბა - ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 

საქ მია ნო ბა ში - რომ ლე ბიც თვით ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე-

ბით აღი რიც ხე ბა.

გაუ ფა სუ რე ბა გაუ ლის ხმობს აქ ტი ვის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე-

ბას, რაც წარ მოიქ მნე ბა სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის გან, გარ და აქ ტი ვის მომ-

სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბი სა (ა ნუ ცვე თის გარ და სხვა ფაქ-

ტო რე ბი). სხვა სიტ ყვე ბით, გაუ ფა სუ რე ბა ასა ხავს აქ ტი ვის და ზია ნე ბას, 

მოძ ვე ლე ბას და სხვა არა მოხ მა რე ბით ფაქ ტო რებს,  რომ ლე ბიც და კავ-

ში რე ბუ ლი არ არის აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბას თან და ამ ცი რებს აქ ტი ვის სა-

ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბას.

რო დის უნ და შე ფას დეს აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე ბა 

9.2 სა წარ მომ ყო ვე ლი საან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის უნ და გან საზ ღვროს, 

არ სე ბობს თუ არა რაი მე ნი შა ნი იმი სა, რომ არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი შეიძ-

ლე ბა გაუ ფა სუ რე ბუ ლი იყოს. თუ არ სე ბობს ამ გვა რი ნი შა ნი, სა წარ მომ 

საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რეო ბით უნ და გან საზ ღვროს აქ ტი ვის 

სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბუ ლი ოდენობა.

გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ნიშ  ნე  ბის  მიდ  გო  მა  ნიშ  ნავ ს, რომ  აქ  ტი  ვე  ბის  გაუ  ფა  სუ  რე  ბა  ზე 

 შე  ფა  სე  ბა  ხდე  ბა  მხო  ლოდ  მა  შინ , რო  დე  საც  არ  სე  ბობ ს აქ  ტი  ვის  გაუ  ფა  სუ  რე -

ბის  ნი  შა  ნი. 
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სხვა  სიტ  ყვე  ბით , აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დო  შე  ფა  სე  ბა  გა  ნი -

საზ  ღვრე  ბა  და  მი  სი  შე  და  რე  ბა  ხდე  ბა  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბას  თან  (ა  ნუ  გაუ -

ფა  სუ  რე  ბა  ზე  ტეს  ტი  რე  ბა  ტარ  დე  ბა)  მხო  ლოდ  მა  შინ , რო  დე  საც  არ  სე  ბობ ს ამ  

აქ  ტი  ვის  გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ნი  შა  ნი.  გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ზა  რა  ლი  (ხარ  ჯი)  მხო  ლოდ  მა -

შინ  ა ღიარ  დე  ბა,  რო  დე  საც  საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით  აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო  ღი -

რე  ბუ  ლე  ბის   საი  მე  დო  შე  ფა  სე  ბა  ნაკ  ლე  ბია  მის  სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ზე. 

·	 სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ა რის  აქ  ტი  ვის  თავ  და  პირ  ვე  ლი  თვით  ღი  რე -

ბუ  ლე  ბა,  შემ  ცი  რე  ბუ  ლი  დაგ  რო  ვი  ლი  ცვე  თით  /ა  მორ  ტი  ზა  ციით  (თუ  ა სე -

თი  არ  სე  ბობ ს) და  დაგ  რო  ვი  ლი  გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ზა  რა  ლით  (თუ  ა სე  თი  

არ  სე  ბობ ს); და

·	  საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით  ა რა  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ -

ლე  ბის  საი  მე  დო  შე  ფა  სე  ბა  ა რის  თან  ხის  ო დე  ნო  ბა,  რამ  დე  ნა  დაც  შე  საძ -

ლე  ბე  ლია  საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით  აქ  ტი  ვის  გა  ყიდ  ვა. 

სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ა რის  ფა  სი,  რა  ფა  სა  დაც  აქ  ტი  ვი  გაი  ყი  დე  ბო  და  ბა -

ზარ  ზე.  საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღის  თვის  აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  

საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბა  ხელ  მძღვა  ნე  ლო  ბის  მხრი  დან  გან  სჯის  გა  მო  ყე  ნე  ბას  

მოით  ხოვ ს. თუმ  ცა,  აუ  ცი  ლე  ბე  ლი  არ  ა რის  მოწ  ვეუ  ლი  შე  ფა  სე  ბის  ექ  სპერ  ტის  

მიერ  პრო  ფე  სიო  ნა  ლუ  რი  შე  ფა  სე  ბა.  რა  მე  თოდ ს აირ  ჩევ ს ხელ  მძღვა  ნე  ლო -

ბა  აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დო  შე  ფა  სე  ბის  გა  ნაზ  ღვრის  ¬თვის , 

და  მო  კი  დე  ბუ  ლია  კონ  კრე  ტულ  გა  რე  მოე  ბებ  ზე.  მა  გა  ლი  თად , რო  დე  საც  ხელ -

მძღვა  ნე ლო ბა აფა სებს, ესა თუ ის აქ ტი ვი გაუ ფა სუ რე ბუ ლია თუ არა და ამ 

აქ ტი ვის თვის არ სე ბობს  აქ ტიუ რი ბა ზა რი,  სა ბაზ რო ფა სი გა ნი საზ ღვრე ბა შე-

ფა სე ბის თა რი ღის თთვის არ სე ბუ ლი სა ვაჭ რო ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, ხო ლო 

რო დე საც ისე თი აქ ტი ვის გაუ ფა სუ რე ბის შე ფა სე ბა ხდე ბა, რომ ლის აქ ტიუ რი 

ბა ზა რი არ არ სე ბობს, მა შინ მი სი სა ბაზ რო ფა სის გან საზ ღვრა შე საძ ლე ბე-

ლია შემ დეგ ნაი რად:

·	 თუ მსგავ სი აქ ტი ვის თვის აქ ტიუ რი ბა ზა რი არ სე ბობს, მა შინ შე სა ფა სე-

ბე ლი აქ ტი ვის სა ბაზ რო ფა სი შეიძ ლე ბა გა ნი საზ ღვროს შე ფა სე ბის თა-

რი ღის თვის მსგავ სი აქ ტი ვის სა ვაჭ რო ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, კო რექ-

ტი რე ბის შე ტა ნით მსგავს აქ ტივ სა და გაუ ფა სუ რე ბა ზე შე სა ფა სე ბელ 

აქ ტივს შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბე ბის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად;

·	 თუ გან სა ხილ ვე ლი აქ ტი ვის ან მსგავ სი აქ ტი ვის ბო ლოდ როინ დე ლი 

გა რი გე ბე ბის ფა სის გა მოვ ლე ნა შე საძ ლე ბე ლია, გაუ ფა სუ რე ბა ზე შე-

სა ფა სე ბე ლი აქ ტი ვის გაუ ფა სუ რე ბა შეიძ ლე ბა გა ნი საზ ღვროს ამ ბო-

ლოდ როინ დე ლი გა რი გე ბის ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, კო რექ ტი რე ბის შე-

ტა ნით, საო რიენ ტა ციო ფას სა და საან გარ იშგე ბო თა რიღს შო რის პე-

რიოდ ში გა რე მოე ბებ ში მომ ხდა რი ცვლი ლე ბე ბი სა და მსგავს აქ ტივ სა 

და გაუ ფა სუ რე ბა ზე შე სა ფა სე ბელ აქ ტივს შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე-

ბე ბის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად;

·	 თუ იდენ ტუ რი ან მსგავ სი აქ ტი ვე ბის ბო ლოდ როი ნე ლი გა რი გე ბე ბი 

არ არ სე ბობს, გაუ ფა სუ რე ბა ზე შე სა ფა სე ბე ლი აქ ტი ვის სა ბაზ რო ფა-

სი შეიძ ლე ბა გა ნი საზ ღვროს იმ და ნა ხარ ჯე ბით, რო მელ საც სა წარ მო 

გას წევ და აქ ტი ვის დარ ჩე ნი ლი მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის ჩა სა ნაც-

ვლებ ლად (ზოგ ჯერ მას უწო დე ბენ ჩა ნაც ვლე ბის ღი რებ ლე ბას, ცვე თის 
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გათ ვა ლის წი ნე ბით). აქ ტი ვის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის ჩა ნაც ვლე-

ბა სუ ლაც არ ნიშ ნავს იდენ ტუ რი აქ ტი ვის ას ლის შექ მნას. 

მაგალითი 1 - ბოლოდროინდელი გარიგების ფასები 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მომ 20,000 ლა რი გა დაი ხა და A ქა ლაქ ში მომ დევ ნო 

ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 10 ტაქ სის მარ თვის ლი ცენ ზიის თვის (ვა დის ამო-

წურ ვის თა რი ღია 31/12/20X5).  

A ქა ლა ქი ხელს უწ ყობს და არე გუ ლი რებს ქა ლაქ ში ტაქ სის ლი ცენ ზიე ბით 

ვაჭ რო ბას და უზ რუნ ველ ყოფს, რომ ტაქ სის ლი ცენ ზიე ბის ყიდ ვა და გა ყიდ-

ვა შეძ ლოს მხო ლოდ მან, ვინც აკ მა ყო ფი ლებს ლი ცენ ზი რე ბის მოთ ხოვ ნებს. 

მარ თა ლია, A ქა ლაქ ში ტაქ სის ლი ცენ ზიე ბით იშ ვია თად ვაჭ რო ბენ, მაგ რამ ამ 

ვაჭ რო ბის ფა სე ბი სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვდო მია A ქა ლა ქის ვებ გვერ დზე. მა გა-

ლი თად, 20X2 წლის ბო ლოს გან ხორ ციელ და შემ დე გი სა ვაჭ რო ოპე რა ციე ბი:

·	 01/12/20X2 წელს 10,500 ლა რი 10 ტაქ სის მარ თვის ლი ცენ ზიის ვა დის ამო-

წურ ვის თა რი ღია 31/12/20X5; და

·	 15/01/20X3 წელს 9,750 ლა რი 10 ტაქ სის მარ თვის ლი ცენ ზიის ვა დის ამო-

წურ ვის თა რი ღია31/12/20X5.

31/12/20X2 წელს:

·	 გაუ ფა სუ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბამ დე, ლი ცენ ზიის სა ბა ლან სო ღი რე-

ბუ ლე ბაა 12,000 ლა რი (ა ნუ 20,000 ლარს გა მოკ ლე ბუ ლი 8,000 ლა რის 

ოდე ნო ბით დაგ რო ვი ლი ამორ ტი ზა ცია).

·	 A სა წარ მომ გა მოავ ლი ნა ნიშ ნე ბი, რომ აქ ტი ვი გაუ ფა სუ რე ბუ ლია. 

·	 ვინაიდან მსგავ სი ტაქ სის ლი ცენ ზიე ბით ბო ლოდ როინ დე ლი ვაჭ რო-

ბის ფა სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მია, ამ ინ ფორ მა ციის 

გა მო ყე ნე ბით ხელ მძღვა ნე ლო ბა ლი ცენ ზიის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 

საი მე დო შე ფა სე ბას გან საზ ღვრავს 10,000 ლა რით (ხელ მღვა ნე ლო ბას 

მიაჩ ნია, რომ 20X2 წლის 1 დეკ ემ ბერ სა და 20X3 წლის 15 იან ვარს გან-

ხორ ციე ლე ბუ ლი სა ვაჭ რო ოპერა ციე ბის ფა სებს შო რის გან სხვა ვე ბა 

ძი რი თა დად გან პი რო ბე ბუ ლია  ამ თა რი ღებს შო რის პე რიოდ ში ლი-

ცენ ზიის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მოხ მა რე ბით და მას ამ რგვა-

ლებს 10,000 ლა რამ დე, მის მიერ გა მოვ ლე ნი ლი სხვა მცი რე ნიშ ნე ბის, 

რომ ლებ მაც შეიძ ლე ბა უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქო ნიოს ლი ცენ ზიის სა-

ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა ზე 01/12/201X2 წელ სა და 31/12/20X2 წელს შო რის.  

ხელ მძღვა ნე ლო ბას არ გა მოუვ ლე ნია რაი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა 

31/12/20X2 წელ სა და 15/01/20X3 წელს შო რის).

მა გა ლი თი 2 - ჩა ნაც ვლე ბის ღი რე ბუ ლე ბა, აქ ტი ვის ცვე თის გათ ვა ლის წი ნე-

ბით.

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო  და ნად გარს ყი დუ ლობს  12,000 ლარად. A 
საწარმო  მას ცვე თას წრფი ვი მე თო დით არიც ხავს 6 წლია ნი სა სარ გებ ლო 
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მომ სა ხუ რე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში, ნუ ლო ვან ნარ ჩენ ღი რე ბუ ლე ბამ დე. 

31/12/20X2 წელს:

·	 გაუ ფა სუ რე ბის შე ფა სე ბამ დე და ნად გა რის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 

იყო 8,000 ლა რი (ანუ 12,000 ლარს გა მოკ ლე ბუ ლი 4,000 ლა რი დაგ-

რო ვი ლი ცვეთა).

·	 A სა წარ მომ გა მოავ ლი ნა ამ აქ ტი ვის გაუფ სუ რე ბის ნიშნები.  

ხელ მძღვა ნე ლო ბამ გან საზ ღვრა, რომ ჩა ნაც ვლე ბის ღი რე ბუ ლე ბა აქ ტი ვის 

ცვე თის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე სა ფე რი სი მე თო დია და ნად გა რის სა ბაზ რო 

ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დოდ შე სა ფა სებ ლად, რაც ძი რი თა დად გან პი რო ბე ბუ-

ლია შემ დე გი ფაქ ტო რე ბით: 

·	 გა სუ ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში არ მომ ხდა რა ავე ჯის წარ მოე ბის 

და ნად გა რე ბი სა და ტექ ნო ლო გიის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა;

·	 ახა ლი შემ ცვლე ლი და ნად გა რის ფა სი ად ვი ლად ხელ მი საწ ვდო მია;

·	 მსგავ სი მეო რა დი და ნად გა რის აქ ტიუ რი ბა ზა რი არ არ სე ბობს;

·	 მსგავ სი მეო რა დი და ნად გა რის ბო ლოდ როინ დე ლი გა ყიდ ვის შე სა ხებ 

ინ ფორ მა ცია არ არ სე ბობს. 

ამი ტომ, ხელ მძღვა ნე ლო ბამ გან საზ ღვრა, რომ ამ აქ ტი ვის სა ბაზ რო ღი რე-

ბუ ლე ბის საი მე დო შე ფა სე ბა არის მი სი ჩა ნაც ვლე ბის ღი რე ბუ ლე ბა, აქ ტი-

ვის ცვე თის გათ ვა ლის წი ნე ბით . 6,000 ლა რი (9,000 ლა რი ახა ლი ჩა სა ნაც-

ვლე ბე ლი და ნად გა რის ღი რე ბუ ლე ბა, შემ ცი რე ბუ ლი 3,000 ლა რი დაგ რო-

ვი ლი ცვე თის თან ხით, მსგავ სი დარ ჩე ნი ლი მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის 

გასათვალისწინებლად).

თი  თოეუ  ლი  შე  სა  მოწ  მე  ბე  ლი  აქ  ტი  ვის  გაუ  ფა  სუ  რე  ბა  ინ  დი  ვი  დუა  ლუ  რად  უნ  და 

 შე  ფას  დეს  (ა  ნუ  ცალ  -ცალ  კე) . თუმ  ცა,  ზო  გიერ თ გა  რე  მოე  ბა  ში  შე  ფა  სე  ბა  შეიძ -

ლე  ბა  გან  ხორ  ციელ  დეს  მხო  ლოდ  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  აქ  ტი  ვე  ბის  ჯგუ  ფის  დო  ნე -

ზე.  ა სეთ  შემ  თხვე  ვებ  ში,  პრაქ  ტი  კუ  ლი  თვალ  საზ  რი  სით , შეძ  ლე  ბის  დაგ  ვა  რად  

მცი  რე  უნ  და  ი ყოს  იმ  აქ  ტი  ვე  ბის  ჯგუ  ფის  სი  დი  დე,  რო  მელ  თა  გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  

შე  ფა  სე  ბაც  ხორ  ციელ  დე  ბა.

9.3 რო დე საც სა წარ მო ად გენს აქ ტი ვის შე საძ ლო გაუ ფა სუ რე ბის ნიშ ნებს, მან 

უნ და გაით ვა ლის წი ნოს, სულ მცი რე, შემ დე გი ნიშნები:

ინ ფორ მა ციის გა რე წყა როე ბი 

(ა)	 მო ცე მუ ლი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში აქ ტი ვის სა-

ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა (ან სა წარ მოს მიერ საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის 

მდგო მა რეო ბით გან საზ ღვრუ ლი აქ ტი ვის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 

საი მე დოდ შე ფა სე ბა) უფ რო მე ტად შემ ცირ და, ვიდ რე მო სა ლოდ ნე ლი 

იქ ნე ბო და ჩვეუ ლებ რი ვი გა მო ყე ნე ბის ან დროის გას ვლის შედეგად;
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მა გა ლი თი 3-  აქ ტი ვის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცი რე ბა 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო 21,000 ლა რად ყი დუ ლობს და ნად გარს (A 

დანადგარი).

20X2 წელს ახა ლი ტექ ნო ლო გია ნაკ ლე ბად ძვი რი და ნად გა რის მეშ ვეო-

ბით A და ნად გა რის ფუნ ქციის შეს რუ ლე ბის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა. ამი-

ტომ, აშ კა რაა, რომ A და ნად გა რის მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცია ლის მქო ნე 

და ნად გა რე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და 20X2 
წელს, რად გან ახა ლი შემ ცვლე ლი და ნად გა რი მხო ლოდ 10,000 ლა რი 

ღირს. ეს ინ ფორ მა ცია მიუ თი თებს, რომ 31/12/20X2 წელს A და ნად გა რი 

გაუფასურებულია.

(ბ)	 მო ცე მულ პე რიოდ ში მომ ხდა რი ან ახ ლო მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლი 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი იმ ტექ ნო ლო გიურ, სა ბაზ რო, ეკო ნო მი-

კურ ან სა მარ თლებ რივ გა რე მო ში, სა დაც ფუნ ქციო ნი რებს სა წარ მო, 

ან იმ ბა ზარ ზე, რომ ლის თვი საც გან კუთ ვნი ლია აქ ტი ვი, რა მაც უარ-

ყო ფი თი გავ ლე ნა მოახ დი ნა სა წარ მო ზე, ან ახ ლო მო მა ვალ ში მოახ-

დენს;

მა გა ლი თი 4 - ტექ ნო ლო გიუ რი გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბი 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო ყი დუ ლობს ანა ლო გიურ მოწ ყო ბი ლო ბას დიაგ-

ნოს ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა სა წე ვად. ხელ მძღვა ნე ლო ბა მოე ლის, რომ ამ 

მოწ ყო ბი ლო ბას 10 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მოი ყე ნებს. 

20X2 წლის ბო ლოს გა მოჩ ნდა ახა ლი და მნიშ ვნე ლოვ ნად უკეთ სი ციფ რუ-

ლი დიაგ ნოს ტი კუ რი ტექ ნო ლო გიე ბი, რომ ლე ბიც მო სა ლოდ ნე ლია, რომ 

მომ დევ ნო ერ თი ან ორი წლის გან მავ ლო ბა ში გა ნა პი რო ბე ბენ ანა ლო გიურ  

დიგ ნოს ტი კურ მოწ ყო ბი ლო ბებ ზე მოთ ხოვ ნის გაქ რო ბას.   

ამი ტომ, 31/12/20X2 წელს  A სა წარ მო მოე ლის, რომ ის თა ვის ანა ლო-

გიურ მოწ ყო ბი ლო ბას 20X3 წლის ბო ლოს ჩაა ნაც ვლებს ციფ რუ ლი მოწ-

ყო ბი ლო ბით. ეს ინორ მა ცია მია ნიშ ნებს, რომ ანა ლო გიუ რი მოწ ყო ბი ლო ბა 

გაუფასურებულია. 

მა გა ლი თი 5 -  ცვლი ლე ბე ბი სა მარ თლებ რივ გა რე მო ში 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მომ შეი ძი ნა ფორ მალ დე ჰი დის თხე ვა დი სა ღე-

ბა ვის აე როგ რა ფი, მის მიერ წარ მოე ბუ ლი ავე ჯის შე სა ღე ბად. ხელ მძღვა ნე-

ლო ბა მოე ლის, რომ ამ მოწ ყო ბი ლო ბას 10 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მოი ყე-

ნებს.

20X2 წლის ბო ლოს მთავ რო ბამ მოუ ლოდ ნე ლად მიი ღო კა ნო ნი, რომ ლი თაც 

20X3 წლის შუა რიც ხვე ბი დან იკ რძა ლე ბა ფორ მალ დე ჰი დის გა მო ყე ნე ბა. 

ამი ტომ, 31/12/20X3 წელს ხელ მძღვა ნე ლო ბა მოე ლის, რომ მნიშ ვნე ლო ვან 

და ნა ხარჯს გას წევს თა ვი სი თხე ვა დი აე როგ რა ფის სის ტე მის მო დი ფი ცი რე-
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ბი სათ ვის, რა თა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს მი სი გა მო ყე ნე ბა იმ მა სა ლე ბის თვის, 

რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ ახალ კა ნონ მდებ ლო ბას. 

ეს ინ ფორ მა ცია მია ნიშ ნებს, რომ 31/12/20X2 წელს ფორ მალ დე ჰი დის თხე-

ვა დი სა ღე ბა ვის აე როგ რა ფის სის ტე მა გაუფასურებულია. 

(გ)	 სა წარ მოს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა მე ტია ხელ-

მძღვა ნე ლო ბის მიერ გან საზ ღვრულ, მთე ლი სა წარ მოს სა ბაზ რო ღი რე-

ბუ ლე ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბა ზე (მა გა ლი თად, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 

საი მე დოდ შე ფა სე ბა ხელ მძღვა ნე ლო ბას შეიძ ლე ბა დას ჭირ დეს სა წარ-

მოს გა სა ყი დი ფა სის გან საზ ღვრის თვის, მი სი ნა წი ლობ რივ ან მთლია ნად 

გა ყიდ ვის გან ზრახ ვის შემ თხვე ვა ში).

მა გა ლი თი 6 - სა წარ მოს გა ყიდ ვა

 A სა წარ მო ურ ბა ნუ ლი მე ბა ღეო ბი სა და  გამ წვა ნე ბის მომ სა ხუ რე ბას ეწე ვა 

თბი ლის ში არ სე ბუ ლი თა ვი სი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი დან, სა დაც გან ლა გე ბუ-

ლია ასე ვე მი სი და ნად გა რე ბი. 

20X1 წელს A სა წარ მოს ოთ ხი აქ ციო ნე რი დან (ო ჯა ხის A ტრას ტი) ერ თ-ერ-

თმა აქ ციო ნერ მა აი ღო A სა წარ მოს აქ ციე ბის გა ყიდ ვის ვალდებულება.  

31/12/20X1 წელს: 

·	  A სა წარ მოს წმინ და აქ ციე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა არის 131,000 

ლა რი (გაუ ფა სუ რე ბის შე ფა სე ბამ დე);

·	 ორ მა პო ტენ ციურ მა მყიდ ველ მა წარ მოად გი ნა თა ვიან თი წი ნა და დე ბე-

ბი  A სა წარ მოს აქ ციე ბის 25%-ის ყიდ ვა ზე  ოჯა ხის A ტრას ტის გან:

·	 B სა წარ მო სთა ვა ზობს 25,000 ლარს; ხო ლო

·	 C სა წარ მო სთა ვა ზობს 25,500 ლარს.  

ეს ინ ფორ მა ცია მიუ თი თებს, რომ  A სა წარ მოს ზო გიერ თი აქ ტი ვი გაუ ფა სუ-

რე ბუ ლია, რად გან ექ სტრა პო ლა ციის (გან ზო გა დე ბის) სა ფუძ ველ ზე ისი ნი  A 

სა წარ მოს დაახ ლოე ბით 100,000 ლა რად აფა სე ბენ, რო დე საც მი სი სა ბა-

ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 131,000 ლარია.

ინ ფორ მა ციის ში და წყა როე ბი 

(ა)	 არ სე ბობს აქ ტი ვის მოძ ვე ლე ბის ან მი სი ფი ზი კუ რი და ზია ნე ბის ნი შა ნი;

(ბ)	 მო ცე მულ პე რიოდ ში მოხ და ან ახ ლო მო მა ვალ ში მოხ დე ბა მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს სა წარ მო ზე იმ 

თვალ საზ რი სით, რომ გავ ლე ნას მოახ დენს აქ ტი ვის მიმ დი ნა რე ან მო-

სა ლოდ ნე ლი გა მო ყე ნე ბის ხა რის ხზე, ან მე თოდ ზე. ამ გვარ ცვლი ლე ბებს 

გა ნე კუთ ვნე ბა აქ ტი ვის მოც დე ნა, იმ საქ მია ნო ბის შეწ ყვე ტის ან ცვლი ლე-

ბის გეგ მე ბი, რომ ლის თვი საც გა მოი ყე ნე ბა აქ ტი ვი, ასე ვე ნა ვა რაუ დევ თა-

რიღ ზე უფ რო ად რე აქ ტი ვის ექ სპლუა ტა ციი დან  ამო ღე ბის გეგ მა;
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აქ  ტი  ვი  მიიჩ  ნე  ვა,  რომ  მოც  დე  ნი  ლია,  თუ  სა  წარ  მო  არ  ი ყე  ნებ ს ან  ახ  ლო  მო -

მა  ვალ  ში  შეწ  ყვეტ ს მის  გა  მო  ყე  ნე  ბას . მოც  დე  ნი  ლი  აქ  ტი  ვე  ბის  სხვა  მა  გა  ლი -

თე  ბია  მიმ  დი  ნა  რე  მშე  ნებ  ლო  ბა,  რო  მე  ლიც  ა ღარ  ა რის  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი,  რომ  

დას  რულ  დე  ბა  ან  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  ა ღარ  ა რის , რომ  მი  სი  დას  რუ  ლე  ბა  ე კო  ნო -

მი  კუ  რად  სა  სარ  გებ  ლოა.  მსგავ ს სი  ტუა  ციებ  ში  სა  ჭი  როა  მოც  დე  ნი  ლი  აქ  ტი  ვის  

გაუ  ფა  სუ  რე  ბა  ზე  შე  ფა  სე  ბა. 

(გ) ში და ან გა რიშ გე ბი დან ჩანს, რომ აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი ან წარ მა დო ბა მო სა ლოდ ნელ ზე უფ რო მე ტად გაუა რეს-

და, ან მო მა ვალ ში გაუა რეს დე ბა. ამ კონ ტექ სტში აქ ტი ვის ეკო ნო მი კუ რი 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი მოი ცავს საო პე რა ციო შე დე გებ სა და ფუ ლად ნა კა დებს.

მა გა ლი თი 7 - აქ ტი ვის შემ ცი რე ბუ ლი წარ მა დო ბა 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მომ 21,000 ლა რად შეი ძი ნა და ნად გა რი, რო მელ-

საც გა მოი ყე ნებს ხის ავე ჯის სა წარ მოებ ლად.  A სა წარ მო ამ და ნად გარს 

წრფი ვი მე თო დით არიც ხავს ცვე თას 3 წლია ნი მომ სა ხუ რე ბის ვა დის გან მავ-

ლო ბა ში, ნუ ლო ვან ნარ ჩენ ღი რე ბუ ლე ბამ დე. შე სა ბა მი სად, წლიუ რი ცვე თა 

არის 7,000 ლა რი (ანუ 21,000 ლარი/3 წლიან მომ სა ხუ რე ბის ვადაზე).   

ხელ მძღვა ნე ლო ბის მო ლო დი ნე ბი 01/01/20X1 წელს: 

·	 და ნად გა რი 150 ხის მა გი დას აწარ მოებს წე ლი წად ში; 

·	 ამო ნა გე ბი 45,000 ლა რის ოდე ნო ბით (ა ნუ 150 მა გი და წე ლი წად ში x 3 
წელ ზე x 100 ლარ გა სა ყიდ ფასზე).

თუმ ცა, 20X1 წელს A სა წარ მომ მხო ლოდ 80 მა გი და აწარ მო ვა. 

31/12/20X1 წელს ხელ მძღვა ნე ლო ბამ დაას კვნა, რომ მი სი თავ და პირ ვე-

ლი მო ლო დი ნი გა ყიდ ვე ბის შე სა ხებ ძა ლიან ოპ ტი მის ტუ რი იყო და ახ ლა ის 

მოე ლის მხო ლოდ 21,000 ლა რის მი ღე ბას მა გი დე ბის გა ყიდ ვი დან ამო ნა გე-

ბის სა ხით რო გორც 20X2 წელს, ისე 20X3 წელს. ამ გვა რად, ხელ მძღვა ნე-

ლო ბა მოე ლის 3,000 ლა რის ოდე ნო ბით სა მო მავ ლო საო პე რა ციო ზა რა ლის 

მიღებას:

წლები 2-3 კუმულაციურად

ლარი 

ამონაგები 21,000

მასალები და სამუშაო ძალა (10,000)

ცვეთა (14,000)

საოპერაციო ზარალი (3,000)

გაუა რე სე ბუ ლი ში და ფი ნან სუ რი პროგ ნო ზი მიუ თი თებს მან ქა ნის წარ მა დო-

ბის გაუა რე სე ბა ზე 31/12/20X1 წელს.



148

9.3 პუნ ქტში მო ცე მუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი ამომ წუ რა ვი არ არის. სა წარ მომ აქ-

ტი ვის გაუ ფა სუ რე ბის სხვა ნიშ ნე ბიც უნ და გაით ვა ლის წი ნოს.

გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღ რიც ხვა 

9.4 რო დე საც საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თვის აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 

აღე მა ტე ბა სა წარ მოს მიერ საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თვის აქ ტი ვის სა ბაზ რო 

ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დო შე ფა სე ბას, მა შინ სა წარ მომ აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი-

რე ბუ ლე ბა უნ და შეამ ცი როს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რეო ბით გან-

საზ ღვრუ ლი აქ ტი ვის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დო შე ფა სე ბის ოდე ნო-

ბამ დე და ამ გვა რი გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი ხარ ჯის სა ხით მა შინ ვე უნ და აღია-

როს შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში .

მსგავ  სი  გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  ზა  რა  ლი  აი  სა  ხე  ბა  სა  წარ  მოს  შე  მო  სავ  ლე  ბის , ხარ  ჯე -

ბი  სა  და  გაუ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბის  მუხ  ლში:  „გაუ  ფა  სუ  რე  ბის  

ხარ  ჯი  - სხვა  ა რა  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბი“.

მა გა ლი თი 8 - გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღ რიც ხვა 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო 200,000 ლა რად ყი დუ ლობს შენობას. ამ შე-

ნო ბას ცვე თა ერიც ხე ბა წრფი ვი მე თო დით, 20 წლია ნი სა სარ გებ ლო მომ სა-

ხუ რე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში, ნუ ლო ვან ნარ ჩენ ღი რე ბუ ლე ბამ დე. შე სა ბა-

მი სად, შე ნო ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 31/12/20X5 წელს არის 150,000 

ლა რი (ანუ 200,000 ღი რე ბუ ლე ბა x 15 დარ ჩე ნი ლი წელი/20 წლია ნი მომ სა-

ხუ რე ბის ვადა).     

31/12/20X5 წელს მთავ რო ბამ ნარ ჩე ნე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხნის მშე-

ნებ ლო ბა დაიწ ყო A სა წარ მოს შე ნო ბის მახ ლობ ლად. ეს უარ ყო ფით გავ-

ლე ნას ახ დენს მახ ლობ ლად მდე ბა რე შე ნო ბე ბის სა ბაზ რო ფას ზე. ამი ტომ, 

31/12/20X5 წელს A სა წარ მომ გა დაწ ყვი ტა ამ შე ნო ბის გა ყიდ ვა თა ვი სი საქ-

მია ნო ბის სხვა ტე რი ტო რია ზე გა და სა ტა ნად.

იმის გამო, რომ არ სე ბობს გაუ ფა სუ რე ბის ნი შა ნი, 31/12/20X5 წელს  A სა-

წარ მო შე ნო ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბას აფა სებს 100,000 ლარად. ის მოე-

ლის ასე ვე 5,000 ლა რის ოდე ნო ბით გა ყიდ ვის ხარ ჯე ბის გა წე ვას.

ვინაიდან 31/12/20X5 წელს შე ნო ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა (150,000 ლა რი) 

აჭარ ბებს მის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბას (100,000 ლა რი), A სა წარ მომ  20X5 წელს 

უნ და აღია როს გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი 50,000 ლა რი. ამი ტომ,  A საწარმო: 

·	 გაუ ფა სუ რე ბის ზა რალს ასა ხავს სა წარ მოს 20X5 წლის შე მო სავ ლე ბის, 

ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლში: „გაუ-

ფა სუ რე ბის ხარ ჯი - სხვა არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი“; და

·	 შე ნო ბას 100,000 ლა რად ასა ხავს თა ვი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის 

ან გა რიშ გე ბა ში, შემ დეგ მუხ ლში: „გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი: შე ნო-

ბე ბი“. (ა ნუ შე ნო ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას 150,000 ლა რი დან ამ-
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ცი რებს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დო 

შეფასებამდე).

31/12/20X5 წელს  A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს ასრულებს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი )

კრედიტი 
(ლარი )

გაუფასურების ზარალი - სხვა არაფინანსური აქტივები 55,000

გრძელვადიანი აქტივები: შენობები – დაგროვილი 
გაუფასურება

55,000

გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის კომ პენ სი რე ბა 

9.5 დაუშ ვე ბე ლია, რომ სა წარ მომ მოახ დი ნოს ად რე აღია რე ბუ ლი გაუ ფა სუ-

რე ბის ზა რა ლის აღ დგე ნა.

 

გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბის  ხე:  ა რა  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვე  ბის  გაუ  ფა  სუ  რე  ბი  სად  მი  მიდ -

გო  მა  მე- 9 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  მოქ  მე  დე  ბის  სფე  რო  ში

დიახ არა

1. განსაზღვრეთ ამ აქტივის 
საბაზრო ღირებულება 
(საანგარიშგებო თარიღით 
აქტივის საიმედო შეფასება).

2. ეს ღირებულება 
შეუდარეთ აქტივის 
საბაზრო ღირებულებას 
საანგარიშგებო თარიღით.

არსებობს გაუფასურების 
ნიშნები?

არაფერი მოიმოქმედოთ

საბალანსო ღირებულება 
აღემატება საბაზრო 

ღირებულებას?

განსხვავება არის 
გაუფასურების ზარალი, რაც 

ამცირებს აქტივის საბალანსო 
ღირებულებას და აღიარდება 

შემოსავლების, ხარჯებისა 
და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგებაში.
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me-10 ganyofileba

იჯა რა

მოქ მე დე ბის სფე რო

10.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა იჯა რის ბუ ღალ ტრულ აღ რიც ხვას, 

გარ და სა ლი ცენ ზიო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც ეხე ბა კი ნე მა ტოგ-

რა ფიუ ლი ნა წარ მოე ბე ბის, ვი დეოგ რა მე ბის, შეს რუ ლე ბის, ხელ ნა წე-

რე ბის, პა ტენ ტე ბი სა და საავ ტო რო უფ ლე ბე ბით და ცუ ლი ნა წარ მოე ბე-

ბის გა მო ყე ნე ბას. (იხ. არა მა ტე რია ლუ რი აქ ტი ვე ბი მე-7 გან ყო ფი ლე ბა ში 

- „გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი“).

10 .2 იჯა რა არის მხა რე თა ურ თიერ თშე თან ხმე ბა, რომ ლის თა ნახ მად მეი ჯა-

რე, საი ჯა რო გა დახ დის ან გა დახ დე ბის მი ღე ბის მიზ ნით, მოი ჯა რეს გა-

დას ცემს აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას, ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის-

წი ნე ბუ ლი ვა დის გან მავ ლო ბა ში.

რო  დე  საც  ი ჯა  რის  ფარ  გლებ  ში  მოი  ჯა  რეს  აქ  ტი  ვის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  უფ  ლე  ბას  აძ -

ლევ ს მა  ნამ , სა  ნამ  მოი  ჯა  რე  გა  დაიხ  დის  აღ  ნიშ  ნუ  ლი  გა  მო  ყე  ნე  ბის  უფ  ლე  ბი -

სათ  ვის , მა  შინ  ეს  ი ჯა  რა  და  ფი  ნან  სე  ბის  ფორ  მაა  (მეი  ჯა  რის  გან  ა ღე  ბუ  ლი  სეს -

ხის  მსგავ  სი) .

აუ  ცი  ლე  ბე  ლი  არ  ა რის , რომ  შე  თან  ხმე  ბას  იუ  რი  დიუ  ლი  ფორ  მა  ჰქონ  დეს  

„საი  ჯა  რო  შე  თან  ხმე  ბის “ სა  ხით  ი მი  სათ  ვის , რომ  დააკ  მა  ყო  ფი  ლოს  მე- 10 

გან  ყო  ფი  ლე  ბა  ში  მო  ცე  მუ  ლი  ი ჯა  რის  გან  მარ  ტე  ბა.  ი ჯა  რის  გან  მარ  ტე  ბა  მოი -

ცავ ს საი  ჯა  რო  შე  თან  ხმე  ბებ ს, ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბებ ს აქ  ტი  ვის  გა  ქი  რა  ვე  ბა  ზე,  რაც  

გამ  ქი  რა  ვე  ბელ ს აძ  ლევ ს აქ  ტი  ვის  სა  კუთ  რე  ბის  უფ  ლე  ბის  შე  ძე  ნის  ალ  ტერ  ნა -

ტი  ვას , და  ა სე  ვე  გა  ყიდ  ვის  პი  რო  ბით   შე  თან  ხმე  ბებ ს, რო  დე  საც  სა  კუთ  რე  ბის  

უფ  ლე  ბა  ავ  ტო  მა  ტუ  რად  გა  და  დის  მოი  ჯა  რე  ზე  სა  ბო  ლოო  საი  ჯა  რო  გა  დახ  დის  

გან  ხორ  ციე  ლე  ბი  სას. 

იჯა რის კლა სი ფი კა ცია

10.3 იჯა რა კლა სი ფი ცირ დე ბა, რო გორც იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო-

ბით, თუ საი ჯა რო შე თან ხმე ბა ში მი თი თე ბუ ლია, რომ საი ჯა რო ურ თიერ-

თო ბის საგ ნის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა მეი ჯა რის გან მოი ჯა რეს გა დაე ცე მა 

იჯა რის ვა დის გას ვლი სას.
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იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით არის შე თან ხმე ბა, სა დაც და საწ-

ყის ში ვე არის ცნო ბი ლი, რომ მოი ჯა რის დე ფოლტს თუ არ ექ ნე ბა ად გი ლი, 

საი ჯა რო აქ ტი ვის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა მოი ჯა რეს გა დაე ცე მა იჯა რის ვა დის 

და სას რულს, რად გან სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ამ გვა რი გა და ცე მა ცალ სა ხა დაა 

მი თი თე ბუ ლი საი ჯა რო შე თან ხმე ბა ში. 

რო გორც წე სი, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის გა და ცე მა უდა ვოდ მიიჩ ნე ვა, თუ შე-

თან ხმე ბა ში მი თი თე ბუ ლია, რომ მსგავ სი გა და ცე მა ავ ტო მა ტუ რად მოხ დე ბა 

იჯა რის ვა დის ამო წურ ვი სას (ა ნუ რო დე საც გან ხორ ციელ დე ბა სა ბო ლოო გა-

დახ და).

რო დე საც აქ ტი ვის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის გა და ცე მა მოი ჯა რის დე ფოლ ტის 

გარ და გარ კვეულ სხვა პი რო ბებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, მა შინ იჯა რა არ 

კლა სი ფი ცირ დე ბა, რო გორც იჯა რა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის გა და ცე მის პი რო-

ბით. ამ გან სხვა ვე ბას მკაც რი წე სის ფორ მა აქვს, სა ბა ზი სო ეკო ნო მი კუ რი ში-

ნაარ სის ამ სახ ვე ლი პრინ ცი პის ნაც ვლად. შე სა ბა მი სად, თით ქმის ერ თნაი რი 

ეკო ნო მი კუ რი ში ნაარ სის იჯა რა სხვა დას ხვა ნაი რად კლა სი ფი ცირ დე ბა (ი ხი-

ლეთ 1-ლი მა გა ლი თი სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით იჯა რის შე სა ხებ და 

მე-2 მა გა ლი თი მარ ტი ვი იჯა რის შესახებ).(1)  

(1) საი ჯა რო შე თან ხმე ბის ეკო ნო მი კუ რი ში ნაარ სი ორი ვე, 1-ელ და მე-2 მა გა-

ლით ში არის ის, რომ A სა წარ მო  01/01/20X1 წელს ყი დუ ლობს კონ კრე ტულ 

ავ ტო მო ბილს B სა წარ მოს გან უზ რუნ ველ ყო ფი ლი კრე დი ტით (ა ნუ კონ კრე-

ტუ ლი ავ ტო მო ბი ლია ამ სეს ხის უზრუნველყოფა).

მაგალითი 1 - იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო და B სა წარ მო აფორ მე ბენ საი ჯა რო ხელ შეკ-

რუ ლე ბას.  ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მი თი თე ბუ ლია შემდეგი:

·	 B სა წარ მო (მეიჯარე) A სა წარ მოს (მოიჯარე) გა დას ცემს კონ კრე ტუ-

ლი ავ ტო მო ბი ლის (რომ ლის დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სია 100,000 
ლა რი 01/01/20X1 წელს) გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას ორ წლიან პე რიოდ ში, 

რო მე ლიც იწ ყე ბა 01/01/20X1 წელს.

·	 31/12/20X2 წელს A სა წარ მო B სა წარ მოს 121,000 ლარს უხდის. მსგავ-

სი გა დახ დი სას ამ ავ ტო მო ბი ლის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა გა დაე ცე მა B 

საწარმოსგან.

არის თუ არა ეს იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პირობით?

ეს არის იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით, რად გან სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 

პი რო ბებ ში მი თი თე ბუ ლია, რომ საი ჯა რო აქ ტი ვი იჯა რის ვა დის ამო წურ ვი სას 

მოი ჯა რეს (A საწარმოს) გადაეცემა.

10 .4 მარ ტი ვია იჯა რა, რო მე ლიც არ არის კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი, რო გორც იჯა რა 

სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით.
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მა გა ლი თი 2 - მარ ტი ვი იჯა რა

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო და B სა წარ მო აფორ მე ბენ საი ჯა რო ხელ შეკ-

რუ ლე ბას. ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მი თი თე ბუ ლია შემდეგი:

·	 B სა წარ მო (მეიჯარე) A სა წარ მოს (მოიჯარე) გა დას ცემს კონ კრე ტუ-

ლი ავ ტო მო ბი ლის (რომ ლის დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სია 100,000 
ლა რი 01/01/20X1 წელს) გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას ორი წლის ვა დით, 

რო მე ლიც იწ ყე ბა 01/01/20X1 წელს.

·	 31/12/20X2 წელს A სა წარ მო B სა წარ მოს 121,000 ლარს უხდის.

·	 01/01/20X3 წელს A სა წარ მოს აქვს ამ ავ ტო მო ბი ლის (ა ნუ საი ჯა რო აქ-

ტი ვის) შე ძე ნის ალ ტერ ნა ტი ვა B სა წარ მოს გან 1 ლარად. 

01/01/20X1 წელს მა ღა ლია ალ ბა თო ბა, რომ A სა წარ მო გა მოი ყე ნებს შე-

ძე ნის ალ ტერ ნა ტი ვას, რად გან ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით აბ სურ დუ ლი 

იქ ნე ბო და ეს რომ არ გაე კე თე ბი ნა.

 არის თუ არა ეს იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პირობით?

მიუ ხე და ვად იჯა რის ეკო ნო მი კუ რი ში ნაარ სი სა, ეს იჯა რა არ არის იჯა რა სა-

კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით, რად გან ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბებ ში მი თი-

თე ბუ ლი არ არის, რომ თუ არ მოხდება მოი ჯა რის დე ფოლტი, საი ჯა რო აქ ტი-

ვი მოი ჯა რეს (A საწარმო) გა დაე ცე მა იჯა რის ვა დის ამოწურვისას.

მა გა ლი თი 3 - მარ ტი ვი იჯა რა

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო და B სა წარ მო აფორ მე ბენ საი ჯა რო ხელ შეკ-

რუ ლე ბას. ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მი თი თე ბუ ლია შემდეგი: 

·	 B სა წარ მო (მეიჯარე) A სა წარ მოს (მოიჯარე) გა დას ცემს კონ კრე ტუ ლი 

ახ ლა და შე ნე ბუ ლი ქარ ხნის შე ნო ბის ორ წლიან პე რიოდ ში, რო მე ლიც  

01/01/20X1 წელს იწ ყე ბა, გა მო ყე ნე ბის უფლებას.

·	 ყო ვე ლი თვის 1-ელ დღეს, 01/01/20X1 წელს დაწ ყე ბულ 36 თვიან პე-

რიოდ ში, A სა წარ მო 9,000 ლარს უხ დის B საწარმოს. 

·	 31/12/20X3 წელს A სა წარ მო ცლის შენობას. 

არის თუ არა ეს იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პირობით?

ეს იჯა რა არ არის იჯა რა სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით, რად გან ხელ შეკ-

რუ ლე ბის პი რო ბე ბით შე ნო ბა მოი ჯა რეს (A საწარმო) არ გა დაე ცე მა იჯა რის 

ვა დის ამოწურვისას.

მოი ჯა რე – სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით იჯა რის აღ რიც ხვა 

10 .5 თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბა – იჯა რის ვა დის და საწ ყის ში მოი ჯა რემ იჯა რის ფარ-

გლებ ში თა ვი სი უფ ლე ბე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის 

ან გა რიშ გე ბა ში უნ და აღია როს აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა ხით მა თი 
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დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სით.  დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სი არ უნ და 

აღე მა ტე ბო დეს ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზ ღვრუ ლი საი ჯა რო გა დახ დე ბის ჯამს.

იჯა  რის  ვა  და  იწ  ყე  ბა  თა  რი  ღით , რო  დე  საც  ი ჯა  რის  შე  სა  ბა  მი  სად , მეი  ჯა  რე  აქ  ტივ ს 

მოი  ჯა  რის  მიერ  გა  მო  ყე  ნე  ბის  თვის  ხელ  მი  საწ  ვდომ ს გახ  დის . საი  ჯა  რო  ურ  თიერ -

თო  ბის  დაწ  ყე  ბა  ზოგ  ჯერ  იმ  თა  რი  ღის  შემ  დეგ  ხდე  ბა,  რო  დე  საც  ფორ  მდე  ბა  საი -

ჯა  რო  შე  თან  ხმე  ბა  (ა  ნუ,  რო  გორ ც წე  სი,  საი  ჯა  რო  შე  თახ  მე  ბა  ზე  ხელ  მო  წე  რი  სას ).

სა  კუთ  რე  ბის  გა  და  ცე  მის  პი  რო  ბით  ი ჯა  რის  შემ  თხვე  ვა  ში  ი ჯა  რის  ვა  და  იწ  ყე -

ბა  მა  შინ , რო  დე  საც  მოი  ჯა  რე  ა ღია  რებ ს სა  კუთ  რე  ბის  გა  და  ცე  მის  პი  რო  ბით  

ი ჯა  რით  მი  ღე  ბუ  ლი  აქ  ტი  ვის  შეს  ყიდ  ვას  და  საი  ჯა  რო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბას  თა  ვის  

ფი  ნან  სუ  რი  მდგო  მა  რეო  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში  იმ  თან  ხით , რო  მე  ლიც  საი  ჯა  რო  

აქ  ტი  ვის  დაუ  ყოვ  ნებ  ლივ  გა  დახ  დის  ფა  სის  ტო  ლია.  

დაუ  ყოვ  ნებ  ლივ  გა  დახ  დის  ფა  სი  ა რის  ფა  სი,  რო  მელ  საც  მოი  ჯა  რე  გა  დაიხ  დი -

და  ამ  აქ  ტი  ვის  შე  სა  ძე  ნად  ი ჯა  რის  ვა  დის  დაწ  ყე  ბის  მო  მენ  ტში. 

მაგალითი 4 - საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის თავდაპირველი 

აღიარება - მოიჯარე 

01/01/20X1 წელს A საწარმომ შეიძინა ახალი კამერა-მაცივარი თავის რძის 

პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის ობიექტზე გამოსაყენებლად, როგორც 

მოიჯარემ, საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის გაფორმებით B სა-

წარ მოსთან (მეიჯარე). იჯარის ვადაა 3 წელი. საიჯარო მოწყობილობის სა-

კუთრების უფლება ავტომატურად გადადის A საწარმოზე 31/12/20X3 წელს, 

როდესაც იგი ბოლო საიჯარო გადახდას განახორციელებს. 

სულ საიჯარო გადასახდელების ოდენობაა 5,100 ლარი. იმავე თარიღით 

მწარმოებლის მიერ გაყიდული ახალი მაცივრის დაუყოვნებლივ გადახდის 

ფასია 4,200 ლარი.

ახალი მაცივრის ეკონომიკური მომსახურების ვადაა 10 წელი. საკუთრების 

უფლების მოპოვება A საწარმოს მაცივრის გამოყენების საშუალებას 

აძლევს იჯარის შემდეგ დარჩენილი 7 წლიანი ეკონომიკური მომსახურების 

განმავლობაში.

გაკეთებული დაშვებები: ამ მაგალითში მოცემული თანხები არ შეიცავს 

დღგ-ს (ანუ ამ მაგალითში უგულებელყოფილია დღგ-თან დაკავშირებული 

ყველა ასპექტი).

იჯარის დაწყებისას A საწარმო შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს შეას რუ ლებს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები: იჯარა საკუთრების 
გადაცემის პირობით: მაცივარი 

4,200

სხვა ვალდებულება (საიჯარო ვალდებულება)                                                       4,200
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A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში:

·	 საიჯარო აქტივი აისახება გრძელვადიანი აქტივების მუხლში „საიჯარო 

აქტივები საკუთრების გადაცემის პირობით“; და

·	 საიჯარო ვალდებულება აისახება „სხვა ვალდებულები“ მუხლში.

10 .6 საი ჯა რო ვალ დე ბუ ლე ბის შემ დგო მი შე ფა სე ბა – შე სა ბა მი სი საპ რო ცენ ტო 

ხარ ჯე ბი უნ და აღიარ დეს წრფი ვი მე თო დით. კერ ძოდ, მოი ჯა რემ ხელ შეკ-

რუ ლე ბით გან საზ ღვრუ ლი საი ჯა რო გა დახ დე ბი ისე უნ და გა ყოს საპ რო-

ცენ ტო ხარ ჯად და და სა ფა რი ვალ დე ბუ ლე ბის ძი რი თან ხის შემ ცი რე ბად, 

რომ ყო ველ საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ში აღია რე ბუ ლი შე სა ბა მი სი საპ რო-

ცენ ტო ხარ ჯი თა ნა ბა რი იყოს.

მა გა ლი თი 5 - საი ჯა რო ვალ დე ბუ ლე ბის შემ დგო მი შე ფა სე ბა - მოი ჯა რე 

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-4 მა გა ლით ში. საი ჯა რო შე თან ხმე ბა ში მი თი თე ბუ-

ლია შემ დე გი საი ჯა რო გადახდები:

·	 1,667 ლა რი 31/12/20X1 წელს; 

·	 1,667 ლა რი 31/12/20X2 წელს; და

·	 1,766 ლა რი 31/12/20X3 წელს.

A სა წარ მო ყვე ლა საი ჯა რო გა დახ დას დროუ ლად ახორ ციე ლებს. 

იჯა რის ვა დის გან მავ ლო ბა ში მთლია ნი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი არის 900 ლა-

რი (ა ნუ 5,100 საი ჯა რო გა დახ დე ბი შემ ცი რე ბუ ლი იჯა რით მი ღე ბუ ლი აქ ტი ვის 

დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სით, 4,200 ლა რით). პუნ ქტის 10.6 შე სა ბა მი სად 

300 ლა რის ოდე ნო ბით საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი უნ და აღიარ დეს ყო ველ წელს, 

20X1, 20X2 და 20X3 წლებ ში (ანუ წრფი ვი მე თო დით, 900 ლარი/3 წელი). 

რად გან ყო ვე ლი გა დახ დი დან 300 ლა რი საპ რო ცენ ტო ხარ ჯზე უნ და გა ნა-

წილ დეს, თი თოეუ ლი გა დახ დი დან დარ ჩე ნი ლი თან ხა ამ ცი რებს საი ჯა რო 

ვალ დე ბუ ლე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას. მა გა ლი თად, 31/12/20X1 წელს 

შეს რულ დე ბა შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გატარებები:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

საპროცენტო ხარჯი                300

სხვა ვალდებულება (საიჯარო ვა
ლდებულება)                                                       1,337

ფულადი სახსრები                      1,667

10 .7 საი ჯა რო აქ ტი ვის შემ დგო მი შე ფა სე ბა – მოი ჯა რემ იჯა რით აღე ბულ აქ ტივს 

ცვე თა უნ და დაა რიც ხოს წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის შე სა ბა მი სი გან ყო ფი-

ლე ბის (რო გორც წე სი, მე-7  გან ყო ფი ლე ბა - „გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი“) 

მი ხედ ვით, ხო ლო გაუ ფა სუ რე ბის ნიშ ნე ბის შემ თხვე ვა ში უნ და შეა ფა სოს 
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და, სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში, აღ რიც ხოს გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი მე-9 

გან ყო ფი ლე ბის – „ა რა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე ბა“ - შე სა ბა მი-

სად.

მა გა ლი თი 6 -  საი ჯა რო აქ ტი ვის შემ დგო მი შე ფა სე ბა - მოი ჯა რე 

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-4 მა გა ლით ში. 

A სა წარ მო მოე ლის კა მე რა- მა ცივ რის სრუ ლი, 10 წლია ნი ეკო ნო მი კუ რი 

მომ სა ხუ რე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში გა მო ყე ნე ბას, რის შემ დეგ ის გა მოუ სა-

დე გა რი გახ დე ბა. 

შე სა ბა მი სად, A სა წარ მო მა ცი ვარს ცვე თას 10 წლია ნი მომ სა ხუ რე ბის ვა დის 

გან მავ ლო ბა ში არიც ხავს წრფი ვი მე თო დით. წლიუ რი ცვე თის ხარ ჯია 420 

ლა რი (ანუ 4,200 ლარი/10 წელი).

10 წლია ნი მომ სა ხუ რე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში მა ცივ რის ცვე თის აღ რიც-

ხვის თვის სა ჭი რო ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი იქ ნე ბა  შემდეგი:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ცვეთის/ამორტიზაციის ხარჯი    420

გრძელვადიანი აქტივები: 
სხვა ძირითადი საშუალებები 
(დაგროვილი ცვეთა)                                                

420

მოი ჯა რე – მარ ტი ვი იჯა რის აღ რიც ხვა 

10.8 მოი ჯა რემ (ი ჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში) საი ჯა რო გა დახ დე ბი 

ხარ ჯის სა ხით უნ და აღია როს  წრფი ვი მე თო დით იჯა რის ვა დის გან მავ-

ლო ბა ში შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა-

რიშ გე ბა ში .

იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში (როდესაც იჯა რა არ არის იჯა რა სა-

კუთ რე ბის გა და ცე მის პირობით) საი ჯა რო გა დახ დე ბი, რო გორც წე სი, ხარ-

ჯის სა ხით აღიარ დე ბა მა თი გა დახ დი სას, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც 

დრო თა გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად იც ვლე ბა საი ჯა რო გა დახ დე ბის ვა-

დე ბი ან ოდე ნო ბა.

მა გა ლი თი 7 -  მარ ტი ვი იჯა რის აღ რიც ხვა – თა ნა ბა რი ყო ველ თვიუ რი საი ჯა-

რო გა დახ დე ბი - მოი ჯა რე 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო ხდე ბა (როგორც მოიჯარე) ავ ტო მო ბი ლის 36 

თვია ნი საი ჯა რო ურ თიერ თო ბის მო ნა წი ლე, გა დახ და ხორ ციელ დე ბა თა-

ნაბ რი თვიუ რი გა დახ დე ბით, 1,000 ლა რის ოდე ნო ბით და გა დახ და ყო ვე ლი 

თვის 1-ელ დღეს უნ და გან ხორ ციელ დეს 36 თვის განმავლობაში.
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დაშვებები: 

·	 ყვე ლა გა დახ და დროუ ლად სრულ დე ბა; და

·	 დღგ უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია ამ მა გა ლით ში, წარ მოდ გე ნი ლი თან ხე ბი არ 

შეი ცავს დღგ-ს.

იჯა რის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად A სა წარ მო ყო ვე ლი თვის პირ ველ დღეს ას-

რუ ლებს შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გატარებებს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები (საიჯარო ხარჯი)    1,000

ფულადი სახსრები 1,000

რო  გორ ც წე  სი,  საი  ჯა  რო  გა  დახ  დე  ბის  გრა  ფიკ  ში  მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი  ცვლი  ლე -

ბე  ბი  გან  პი  რო  ბე  ბუ  ლია  მეი  ჯა  რის  მო  ტი  ვა  ციით , რომ  მოი  ჯა  რე  დაი  თან  ხმოს  

საი  ჯა  რო  შე  თან  ხმე  ბა  ზე;  ან  მეი  ჯა  რის  მიერ  მოთ  ხოვ  ნი  ლი  და  მა  ტე  ბი  თი  წი  ნას -

წა  რი  გა  და  სახ  დე  ლე  ბის  გა  მო. 

მეი  ჯა  რის  მო  ტი  ვა  ციის  მა  გა  ლი  თე  ბია:  

უ ფა  სო  ან  შემ  ცი  რე  ბუ  ლი  საი  ჯა  რო  გა  და  სახ  დე  ლის  პე  რიო  დე  ბი,  რო  გორ ც წე -

სი,  საი  ჯა  რო  შე  თან  ხმე  ბის  და  საწ  ყის  ში; 

მეი  ჯა  რის  თვის  წი  ნას  წარ  თან  ხის  გა  დახ  დე  ბი; 

მეიე  ჯა  რის  მიერ  მოი  ჯა  რის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბის  ა ნაზ  ღაუ  რე  ბა  (მა  გა  ლი  თად , ად -

გილ  მდე  ბა  რეო  ბის  შეც  ვლას  თან  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი,  ჯა  რი  მა  სხვა 

 მხა  რეს  თან  საი  ჯა  რო  ურ  თიერ  თო  ბის  ნაად  რე  ვად  შეწ  ყვე  ტის  თვის ).

ი ჯა  რის  ვა  დის  გან  მავ  ლო  ბა  ში  გა  დახ  დე  ბის  მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი  ცვა  ლე  ბა  დო  ბის  

შემ  თხვე  ვა  ში  ი ჯა  რის  მთლია  ნი  და  ნა  ხარ  ჯე  ბი  (ყვე  ლა  საი  ჯა  რო  გა  და  სახ  დე -

ლის  ჯა  მი)  თი  თოეულ  პე  რიოდ  ზე  უნ  და  გა  და  ნა  წილ  დეს  წრფი  ვი  მე  თო  დით , 

რაც  გა  მოიწ  ვევ ს ი ჯა  რის  ყვე  ლა  პე  რიოდ  ში  თა  ნა  ბარ  ხარ  ჯებ ს. ფაქ  ტობ  რივ  

გა  დახ  დებ  თან  გან  სხვა  ვე  ბა  უნ  და  ა ღიარ  დეს  და  რიც  ხვის  ან  ა ვან  სის  გა  დახ -

დის  სა  ხით. 

მა გა ლი თი 8 - მარ ტი ვი იჯა რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვა - „ი ჯა რის გან თა ვი-

სუ ფა ლი“ პე რიო დი - მოი ჯა რე 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო 5 წლიან (60 თვე) საი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბას 

აფორ მებს კონ კრე ტუ ლი ოფი სის გა მო ყე ნე ბის ექ სკლუ ზიუ რი უფ ლე ბის თვის. 

საი ჯა რო ურ თიერ თო ბის დაწ ყე ბის მო ტი ვა ციის სა ხით მეი ჯა რემ A სა წარ მო 

საი ჯა რო გა და სახ დე ლის გა დახ დის გან გაა თა ვი სუფ ლა პირ ვე ლი 3 თვის გან-

მავ ლო ბა ში. დაწ ყე ბუ ლი 01/04/20X1 წლი დან ყო ველ თვიუ რი საი ჯა რო გა-

და სა ხა დი, 1,000 ლა რი, უნ და იქ ნეს გა დახ დი ლი ყო ვე ლი თვის ბო ლოს, იჯა-

რის ვა დის გან მავ ლო ბა ში, ანუ სულ საი ჯა რო გა დახ დე ბი იქ ნეს 57,000 ლა რი 

(ა ნუ 57 თვე x 1,000 ლარი). 
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წრფი ვი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით თვიუ რი იჯა რის ხარ ჯი არის 950 ლა რი (ა ნუ 

57,000 ლარი/60 თვე).

გა კე თე ბუ ლი დაშვებები: 

·	 ყვე ლა გა დახ და დროუ ლად სრულ დე ბა; და

·	 ამ მა გა ლით ში დღგ უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია, წარ მოდ გე ნი ლი თან ხე ბი არ 

შეი ცავს დღგ-ს.

ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი, რომ ლე ბიც იჯა რის აღ რიც ხვის თვის უნ და შეს-

რულ დეს 20X1 წლის იან ვარ ში, თე ბერ ვალ სა და მარ ტში, გახ ლავთ შემდეგი:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები (საიჯარო 
ხარჯები)   950

დარიცხული ხარჯი 950

20X1 წლის აპ რი ლი დან 20X5 წლის დე კემ ბრამ დე ყო ველ თვიუ რი საი ჯა-

რო გა დახ დე ბის აღ რიც ხვის თვის უნ და შეს რულ დეს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი 

გატარებები:

ა

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები (საიჯარო ხარჯები)   950

დარიცხული ხარჯი 50

ფულადი სახსრები 1,000

მა გა ლი თი 9 - მარ ტი ვი იჯა რის აღ რიც ხვა – სა კო მი სიო - მოი ჯა რე  

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო 5 წლიან (60 თვე) საი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბას 

აფორ მებს კონ კრე ტუ ლი ოფი სის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბის თვის. ყო ველ თვიუ რი 

საი ჯა რო გა და სა ხა დი, 1,000 ლა რი, გა და სახ დე ლია ყო ვე ლი თვის ბო ლო დღეს. 

საი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მი თი თე ბუ ლია ასე ვე, რომ A სა წარ მო მეი ჯა რეს 

სა კო მი სიოს უხ დის 3,000 ლა რის ოდე ნო ბით 01/01/20X1 წელს. შესაბამისად: 

·	 20X1 წლის იან ვარ ში A სა წარ მო მეი ჯა რეს უხ დის 4,000 ლარს (ანუ 

3,000 ლა რი სა კო მი სიო + 1,000 ლა რი იჯარა); და

·	 იჯა რის ვა დის გან მავ ლო ბა ში მთლია ნი გა დახ დე ბი არის 63,000 ლა რი 

(ანუ 3,000 ლა რი სა კო მი სიო + 60 თვე x 1,000 ლა რი იჯარა). 

წრფი ვი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით საი ჯა რო ხარ ჯი იქ ნე ბა 1,050 ლა რი (ანუ 

63,000 ლარი/60 თვე).

გა კე თე ბუ ლი დაშვებები: 

·	 ყვე ლა გა დახ და დროუ ლად სრულ დე ბა; და

·	 ამ მა გა ლით ში დღგ უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია, წარ მოდ გე ნი ლი თან ხე ბი არ 

შეი ცავს დღგ-ს.
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01/01/20X1 წელს იჯა რის აღ რიც ხვის ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბია:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

გადახდილი ავანსი 3,000

ფულადი სახსრები 3,000

31/01/20X1 წელს (და იჯა რის ვა დის გან მავ ლო ბა ში დარ ჩე ნი ლი 59-ვე თვის 

ბო ლოს) იჯა რის აღ რიც ხვის ბუ ღალ ტრუ ლი გატარებებია:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები (საიჯარო ხარჯები)    1,050

ფულადი სახსრები 1,000

გადახდილი ავანსი 50

10.9 რო დე საც მარ ტი ვი იჯა რა ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა ხდე ბა, სა წარ მომ 

ასე ვე უნ და გა მოი ყე ნოს მე-11 გან ყო ფი ლე ბა – „ა ნა რიც ხე ბი, პი რო ბი თი 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი“.

მეი ჯა რე: მარ ტი ვი იჯა რის აღ რიც ხვა

10.10 მეი ჯა რემ შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა-

რიშ გე ბა ში, იჯა რის ვა დის გან მავ ლო ბა ში, წრფი ვი მე თო დით უნ და აღია-

როს მარ ტი ვი იჯა რი დან მი ღე ბუ ლი საი ჯა რო შე მო სა ვა ლი.

მეი  ჯა  რის  თვის  ბუ  ღალ  ტრუ  ლი  აღ  რიც  ხვის  მოთ  ხოვ  ნე  ბი  მოი  ჯა  რის  ბუ  ღალ -

ტრუ  ლი  აღ  რიც  ხვის  მოთ  ხოვ  ნე  ბის  სარ  კი  სებ  რი  ას  ლია. 

იმ  ი ჯა  რის  ფარ  გლებ  ში,  რო  მე  ლიც  არ  ა რის  ი ჯა  რა  სა  კუთ  რე  ბის  გა  და  ცე  მის  პი -

რო  ბით , მეი  ჯა  რე  ა კონ  ტრო  ლებ ს საი  ჯა  რო  აქ  ტივ ს, მა  შა  სა  და  მე  მას  თა  ვის  ფი -

ნან  სურ  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში  აღ  რიც  ხავ ს ამ  სტან  დარ  ტის  შე  სა  ბა  მი  სი  გან  ყო  ფი  ლე -

ბის , კერ  ძოდ , მე- 7 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  - გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვე  ბი  - შე  სა  ბა  მი  სად.

მაგალითი 10 - მარტივი იჯარის ბუღალტრული აღრიცხვა  – მეიჯარე

01/01/20X1 წელს B საწარმო (მეიჯარე) 108,000 ლარად ყიდულობს მოტოციკლს, 

მისი იჯარით გაცემიდან მოგების მიღების მიზნით. მოტოციკლის სასარგებლო 

მომსახურების ვადაა ათი წელი (120 თვე), ხოლო მისი ნარჩენი ღირებულება 

უგულებელყოფილია, რადგან B საწარმოს მოსაზრებით ის არაარსებითია.

A საწარმო (მოიჯარე)  სამწლიან საიჯარო ხელშეკრულებას აფორმებს 

მოტოციკლზე B საწარმოსთან (მეიჯარე). ყველა საიჯარო გადასახდელის 

ჯამია 36,000 ლარი. A საწარმო 1,000 ლარის ოდენობით საიჯარო 

გადასახდელს უხდის B საწარმოს იჯარის ვადის განმავლობაში ყოველი 

თვის ბოლო დღეს.
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გაკეთებული დაშვებები: 

·	 ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და

·	 ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია, წარმოდგენილი თანხები არ 

შეიცავს დღგ-ს.

B საწარმო იჯარის ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლოს შემდეგ 

ბუღალტრულ გატარებებს ასრულებს იჯარის აღრიცხვისთვის:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ფულადი სახსრები 1,000

წმინდა ამონაგები: სხვა – იჯარა 1,000

B საწარმო იჯარის ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლოს შემდეგ 

ბუღალტრულ გატარებებს ასრულებს მოტიციკლის ცვეთის აღრიცხვისთვის 

(გამოთვლა: 108,000 ლარი/120 თვე):

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ცვეთის ხარჯი 900

გრძელვადიანი აქტივები: 
ძირითადი საშუალებები 
(დაგროვილი ცვეთა)

900

მაგალითი 11- მარტივი იჯარის აღრიცხვა – „იჯარისგან თავისუფალი” 

პერიოდი – მეიჯარე

B საწარმო ფლობს ოფისებს, რომლებსაც იჯარით გასცემს. 

01/01/20X1 წელს B საწარმო 5 წლიან (60 თვე) საიჯარო ხელშეკრულებას 

აფორმებს A საწარმოსთან მისთვის B საწარმოს ერთ-ერთი ოფისის 

გამოყენების ექსკლუზიურ უფლებაზე. საიჯარო ურთიერთობის დაწყების 

მოტივირებისათვის B საწარმომ A საწარმო პირველი  3 თვის განმავლობაში 

საიჯარო გადასახადის გადახდისგან გაათავისუფლა. დაწყებული 01/04/20X1 

წლიდან თვიური იჯარა (საიჯარო გადახდები) არის 1,000 ლარი, რომელიც 

გადახდილ უნდა იქნეს იჯარის ვადის განმავლობაში, ყოველი თვის ბოლოს, 

ანუ მთლიანი საიჯარო გადახდები იქნება 57,000 (ანუ 57 თვე x 1,000 ლარი). 

წრფივი მეთოდის გამოყენებით თვიური საიჯარო შემოსავალია 950 ლარი 

(ანუ 57,000 ლარი/60 თვე).

გაკეთებული დაშვებები: 

·	 ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და

·	 ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია, წარმოდგენილი თანხები არ 

შეიცავს დღგ-ს.

ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც უნდა შესრულდეს 20X1 წლის 

იანვარში, თებერვალსა და მარტში, იჯარის აღრიცხვისთვის, გახლავთ 

შემდეგი:
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ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

დარიცხული შემოსავალი (იაჯრა)   950

წმინდა ამონაგები: სხვა – იჯარა 950

20X1 წლის აპრილიდან 20X5 წლის დეკემბრამდე ყოველთვიური საიჯარო 

გადახდების აღრიცხვისთვის უნდა შესრულდეს შემდეგი ბუღალტრული 

გატარებები:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ფულადი სახსრები 1,000

დარიცხული შემოსავალი 50

წმინდა ამონაგები: სხვა – იჯარა 950

20X1 წლის იანვრიდან 20X5 წლის დეკემბრამდე B საწარმომ ცვეთა უნდა 

დაარიცხოს ოფისს, რომელიც იჯარით გადასცა A საწარმოს. 

მაგალითი 12 - მარტივი იჯარის აღრიცხვა – საკომისიო – მეიჯარე

B საწარმო ფლობს ოფისებს, რომლებსაც იჯარით გასცემს.  

01/01/20X1 წელს B საწარმო (მეიჯარე) 5 წლიან (60 თვე) საიჯარო ხელშეკრუ ლე-

ბას აფორმებს A საწარმოსთან (მოიჯარე) კონკრეტული ოფისის გამოყენე ბის 

უფ ლებაზე. თვიური იჯარა (საიჯარო გადახდები) არის 1,000 ლარი, რომელიც 

გადახდილ უნდა იქნეს იჯარის ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლოს. 

საიჯარო შეთანხმებაში მითითებულია ასევე, რომ A საწარმომ B საწარმოს 

3,000 ლარის ოდენობით საკომისიო უნდა გადაუხადოს 01/01/20X1 წელს. 

შესაბამისად: 

·	 20X1 წლის იანვარში A საწარმო მეიჯარეს უხდის 4,000 ლარს (ანუ 3,000 

ლარი საკომისიო + 1,000 ლარი იჯარა); და

·	 იჯარის ვადის განმავლობაში მთლიანი გადახდები არის 63,000 ლარი 

(ანუ 3,000 ლარი საკომისიო + 60 თვე x 1,000 ლარი იჯარა). 

წრფივი მეთოდის გამოყენებით საიჯარო ხარჯი იქნება 1,050 ლარი (ანუ 

63,000 ლარი/60 თვე).

გაკეთებული დაშვებები: 

·	 ყველა გადახდა დროულად სრულდება; და

·	 ამ მაგალითში დღგ უგულებელყოფილია, წარმოდგენილი თანხები არ 

შეიცავს დღგ-ს.

01/01/20X1 წელს იჯარის აღრიცხვის ბუღალტრული გატარებებია: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ფულადი სახსრები 3,000

გადავადებული შემოსავალი 3,000
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31/01/20X1 წელს (და იჯარის ვადის განმავლობაში დარჩენილი 59-ვე თვის 

ბოლოს) იჯარის აღრიცხვის ბუღალტრული გატარებებია:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ფულადი სახსრები 1,000

გადავადებული შემოსავალი 50

წმინდა ამონაგები: სხვა - იჯარა 1,050

მეი ჯა რე: სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით იჯა რის აღ რიც ხვა 

10.11 მეი ჯა რემ იჯა რის ვა დის და საწ ყის ში უნ და შეწ ყვი ტოს იმ აქ ტი ვის აღია რე-

ბა, რო მე ლიც იჯა რის სა განს წარ მოად გენს და უნ და აღია როს ფი ნან სუ-

რი აქ ტი ვი (საი ჯა რო მოთ ხოვ ნა).

იჯა  რა  სა  კუთ  რე  ბის  გა  და  ცე  მის  პი  რო  ბით  წარ  მოქ  მნის  კონ  ტროლ ს საი  ჯა  რო  

აქ  ტივ  ზე,  რო  მე  ლიც  მეი  ჯა  რემ  გა  დას  ცა  მოი  ჯა  რეს  ი ჯა  რის  ვა  დის  და  საწ  ყის  ში.  

შე  სა  ბა  მი  სად , მეი  ჯა  რემ  უნ  და  შეწ  ყვი  ტოს  საი  ჯა  რო  აქ  ტი  ვის  (რო  გორ ც წე  სი,  

გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვი)  ა ღია  რე  ბა  და  ფი  ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვი  (საი  ჯა  რო  მოთ  ხოვ -

ნა)  ა ღია  როს , რაც  წარ  მოად  გენ ს მოი  ჯა  რის  გან  ი ჯა  რის  ვა  დის  გან  მავ  ლო  ბა  ში 

 სა  მო  მავ  ლო  გა  დახ  დე  ბის  მი  ღე  ბას . 

სხვა  სიტ  ყვე  ბით , ე კო  ნო  მი  კუ  რი  ში  ნაარ  სით  მეი  ჯა  რე  გრძელ  ვა  დიან  აქ  ტივ ს 

კრე  დი  ტით  ყი  დის  მოი  ჯა  რე  ზე  და  ეს  გრძელ  ვა  დია  ნი  აქ  ტი  ვი  სეს  ხის  უზ  რუნ -

ველ  ყო  ფას  წარ  მოად  გენს.

10.12 აღია რე ბა შეწ ყვე ტი ლი აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა სა (იხ. პუნ ქტი 

10.11) და საი ჯა რო მოთ ხოვ ნის თავ და პირ ველ შე ფა სე ბას (იხ. პუნ ქტი 10.13) 

შო რის სხვაო ბი დან წარ მოქ მნი ლი შე მო სუ ლო ბა ან ზა რა ლი, იჯა რის ვა-

დის და საწ ყის ში, შე მო სავ ლის ან ზა რა ლის სა ხით უნ და აღიარ დეს შე მო-

სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში .

10 .13 საი ჯა რო მოთ ხოვ ნის შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას – იჯა რის 

ვა დის და საწ ყის ში მეი ჯა რემ საი ჯა რო მოთ ხოვ ნა უნ და აღია როს აქ ტი ვად 

იმ თან ხით, რო მე ლიც იჯა რით გა ცე მუ ლი აქ ტი ვის დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ-

დის ფა სის ტო ლია. საი ჯა რო აქ ტი ვის დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სი არ 

უნ და აღე მა ტე ბო დეს ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზ ღვრუ ლი საი ჯა რო გა და-

სახ დე ლე ბის ჯამს.

მაგალითი 13 -  სა კუთ რე ბის გა და ცე მის პი რო ბით იჯა რის დაწ ყე ბა - მეი ჯა რე 

B სა წარ მო სატ რან სპორ ტო და ლო ჯის ტი კის ბიზ ნეს -საქ მია ნო ბას ეწე ვა. იგი  

5 მცი რე ფურ გონს ფლობს. 

01/01/20X1 წელს B სა წარ მო (მეიჯარე) საი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბას აფორ-
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მებს A საწარმოსთან.  საი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბის პირობებია:

·	 A სა წარ მო იღებს ფურ გო ნის 2 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მო ყე ნე ბის უფ-

ლე ბას;

·	 A სა წარ მო 20,000 ლარს უხ დის (საი ჯა რო გა და სახ დე ლი) B სა წარ მოს  

31/12/20X1 წელს და 31/12/20X2 წელს. რის შემ დეგ, 31/12/20X2 წელს 

ფურ გო ნის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა ავ ტო მა ტუ რად გა დაე ცე მა B სა წარ-

მოს გან A საწარმოს.

01/01/20X1 წელს (იჯარის ვა დის დაწყება): 

·	 A სა წარ მოს თვის იჯა რით მი ცე მუ ლი ფურ გო ნის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ-

ლე ბა არის 35,000 ლა რი (90,000 ლა რი თვით ღი რე ბუ ლე ბა, გა მოკ ლე-

ბუ ლი 55,000 ლა რი დაგ რო ვი ლი ცვე თა); და 

·	 ამ ფურ გო ნის შე ფა სე ბუ ლი დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სია 37,000 

ლარი.

გა კე თე ბუ ლი დაშვებები: 

·	 ყვე ლა გა დახ და დროუ ლად სრულ დე ბა; და

·	 ამ მა გა ლით ში დღგ უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია, წარ მოდ გე ნი ლი თან ხე ბი არ 

შეი ცავს დღგ-ს.

01/01/20X1 წელს B სა წარ მო ამ ოეპ რა ციას შემ დეგ ნაი რად აღრიცხავს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

სავაჭრო მოთხოვნა – იჯარა(1) 37,000

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი საშუალებები 
-ავტომობილი (დაგროვილი ცვეთა) 55,000

გრძელვადიანი აქტივები: ძირითადი საშუალებები 
-ავტომობილი (თვითღირებულება) 90,000

სხვა შემოსავალი – გრძელვადიანი აქტივის გასვლიდან 
მიღებული შემოსავალი (2) 2,000

შენიშვნა:

(1) დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სი, რომ ლის მი ღე ბა B სა წარ მოს შეუძ ლია ფურ გო-

ნის 01/01/20X1 წელს გაყიდვით.

(2) 2,000 ლა რი შე მო სუ ლო ბა არის სხვაო ბა იჯა რის ვა დის დაწ ყე ბის თა რი ღით ფურ-

გო ნის დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფას სა (ა ნუ 37,000 ლა რი) და მის სა ბა ლან სო 

ღი რე ბუ ლე ბას შო რის (90,000 ლა რი ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცი რე ბუ ლი 55,000 ლა რი 

დაგ რო ვი ლი ცვე თის თანხით).

10 .14 საი ჯა რო მოთ ხოვ ნის შემ დგო მი შე ფა სე ბა – ფი ნან სუ რი  შე მო სა ვა ლი უნ-

და აღიარ დეს წრფი ვი მე თო დით. კერ ძოდ, მეი ჯა რემ  ხელ შეკ რუ ლე ბით 

გან საზ ღვრუ ლი საი ჯა რო გა დახ დე ბი ისე უნ და გა ყოს საპ რო ცენ ტო შე-

მო სავ ლად და მი სა ღე ბი საი ჯა რო მოთ ხოვ ნის შემ ცი რე ბად, რომ ყო ველ 
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საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ში აღია რე ბუ ლი შე სა ბა მი სი საპ რო ცენ ტო შე მო-

სა ვა ლი თა ნა ბა რი იყოს.

მაგალითი 14 -: საი ჯა რო მოთ ხოვ ნის შემ დგო მი შე ფა სე ბა - მეი ჯა რე

პი რო ბა იგი ვეა, რაც მე-4 მა გა ლით ში. 

იჯა რის ვა დის გან მავ ლო ბა ში B სა წარ მო მიი ღებს 3,000 ლარს (ანუ 40,000 
ლა რი ფუ ლა დი სახ სრე ბის შე მოს ვლა საი ჯა რო გა დახ დე ბი დან, შემ ცი რე-

ბუ ლი აღია რე ბა შეწ ყვე ტი ლი ფურ გო ნის დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სით, 

37,000 ლა რი). ეს 3,000 ლა რი წარ მოად გენს საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვალს, რო-

მე ლიც 10.14 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, B სა წარ მომ იჯა რის ვა დის გან მავ ლო ბა ში 

უნ და აღია როს წრფი ვი მე თო დით. შე სა ბა მი სად, 20X1 წელს და 20X2 წელს 

(იჯარის ვადა) B სა წარ მომ უნ და აღია როს საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი 1,500 
ლა რი (ანუ 3,000 ლარი/2 წელი).

20X1 წელს (თავდაპირველი აღია რე ბის შემ დეგ, იხ. მე-13 მა გა ლი თი) და 

20X2 წელს B სა წარ მო იჯა რას შემ დეგ ნაი რად აღრიცხავს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ფულადი სახსრები 20,000

სავაჭრო მოთხოვნა – იჯარა 20,000

სავაჭრო მოთხოვნა – იჯარა 1,500

საპროცენტო შემოსავალი 1,500

შე სა ბა მი სად, იჯა რის ფარ გლებ ში და სა ფა რი სა ვაჭ რო მოთხოვნა: 

·	 31/12/20X1 წელს არის 18,500 ლა რი (37,000 ლა რი თავ და პირ ვე-

ლად აღია რე ბუ ლი + 1,500 ლა რი და რიც ხუ ლი საპ რო ცენ ტო შე მო-

სა ვა ლი, შემ ცი რე ბუ ლი 20,000 ლა რი მი ღე ბუ ლი იჯა რის თანხით). ეს 
თან ხა მოკ ლე ვა დია ნი აქ ტი ვის სა ხით უნ და აი სა ხოს, რად გან მო მა ვალ 
წელს გა დაიხ დე ბა.

·	 31/12/20X2 წელს ნუ ლის ტო ლია (18,500 ლა რი 31/12/20X1 წელს + 
1,500 ლა რი და რიც ხუ ლი საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი, გა მოკ ლე ბუ ლი 

20,000 ლა რი მი ღე ბუ ლი საი ჯა რო გა და სახ დე ლი) 
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me-11 ganyofileba

ანარიცხები, პი რო ბი თი  
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და  
პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი 

მოქ მე დე ბის სფე რო

11.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა ყვე ლა სა ხის ანა რიც ხის, პი რო ბი თი 

ვალ დე ბუ ლე ბი სა და პი რო ბი თი აქ ტი ვის აღ რიც ხვას. გარ და ამი სა, წი ნამ-

დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ვრცელ დე ბა ისეთ ხელ შეკ რუ ლე ბებ ზეც, რომ ლე-

ბიც გახ და ზა რა ლია ნი, თუ სტან დარ ტის სხვა გან ყო ფი ლე ბე ბი არ შეი ცავს 

ამ გვარ ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ კონ კრე ტულ მოთ ხოვ ნებს. 

11 .2 ანა რიც ხი ისე თი ვალ დე ბუ ლე ბაა, რომ ლის და ფარ ვის ვა და ან ოდე ნო ბა 

გა ნუ საზ ღვრე ლია.

ანა  რიც  ხე  ბი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის  კა  ტე  გო  რიაა  (ნა  წი  ლია) . ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა  „სა -

წარ  მოს  მიმ  დი  ნა  რე  მო  ვა  ლეო  ბაა  (იუ  რი  დიუ  ლი  ან  კონ  სტრუქ  ციუ  ლი),  რო -

მე  ლიც  წარ  მოიქ  მნა  წარ  სუ  ლი  მოვ  ლე  ნე  ბის  შე  დე  გად  და  რომ  ლის  და  ფარ  ვა 

 მო  სა  ლოდ  ნე  ლია,  რომ  გა  მოიწ  ვევ ს ე კო  ნო  მი  კუ  რი  სარ  გებ  ლის  შემ  ცვე  ლი  რე -

სურ  სე  ბის  გას  ვლას  სა  წარ  მო  დან .“ (პუნ  ქტი  2.10)

ა ნა  რიც  ხებ  სა  და  სხვა  სა  ხის  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბებ ს შო  რის  ძი  რი  თა  დი  გან  სხვა  ვე -

ბაა  გა  ნუ  საზ  ღვრე  ლო  ბა,  რო  მე  ლიც  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლია  საან  გა  რიშ  სწო  რე  ბო 

 თან  ხის  ო დე  ნო  ბას  თან  ან  /და  ან  გა  რიშ  სწო  რე  ბის  ვა  დებ  თან . ა ნა  რიც  ხე  ბის  მა -

გა  ლი  თე  ბია  სა  სა  მარ  თლო  სარ  ჩე  ლი,  გა  რან  ტიე  ბი  და  ზა  რა  ლია  ნი  ხელ  შეკ  რუ -

ლე  ბე  ბი. 

ა ნა  რიც  ხი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის  სა  ხით  ა ღიარ  დე  ბა  ფი  ნან  სუ  რი  მდგო  მა  რეო  ბის  ან -

გა  რიშ  გე  ბა  ში. 

11 .3 ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა ისე თი ხელ შეკ რუ ლე ბაა, რომ ლის მი ხედ ვით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად აუ ცი ლებ ლად 

გა სა წე ვი და ნა ხარ ჯი აღე მა ტე ბა მი სა ღებ მო სა ლოდ ნელ სარ გე ბელს. 
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1-ლი მაგალითი: ზა რა ლია ნი საი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბა

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო იჯა რით იღებს საწ ყობს B საწარმოსგან. იჯა-

რის ვა დაა 5 წე ლი, დაწ ყე ბუ ლი 01/01/20X1 წლიდან. საი ჯა რო შე თან ხმე ბა-

ში მი თი თე ბუ ლია, რომ თუ A სა წარ მო (მოიჯარე) საი ჯა რო ურ თიერ თო ბას 

31/12/20X5 წლამ დე შეწ ყვეტს, მა შინ A სა წარ მომ (მოიჯარე) 6 თვის საი ჯა-

რო გა და სახ დე ლე ბი უნ და გა დაუ ხა დოს მეი ჯა რეს (ი ჯა რის შეწ ყვე ტის ჯა რი-

მის სახით). 

20X2 წლის ბო ლოს A სა წარ მო აუმ ჯო ბე სებს თა ვი სი მა რა გის მარ თვას, ამი-

ტომ აღარ სჭირ დე ბა იჯა რით აღე ბუ ლი საწ ყო ბის გა მო ყე ნე ბა. 

31/12/20X2 წელს A სა წარ მო ცლის საწყობს. შე სა ბა მი სად, A სა წარ მო აღარ 

მოე ლის რაი მე ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბას იჯა რით აღე ბუ ლი საწ ყო-

ბი დან. თუმ ცა, A სა წარ მოს აქვს აუ ცი ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯი საი ჯა რო შე თან-

ხმე ბის მო ვა ლეო ბე ბის შეს რუ ლე ბის თვის. მან: 

·	 ან უნ და გა ნაგ რძოს თვიუ რი საი ჯა რო გა დახ დე ბის გა დახ და შე თან ხმე-

ბის დარ ჩე ნი ლი ვა დის (3 წე ლი) გან მავ ლო ბა ში; ან

·	 გა დაი ხა დოს შეწ ყვე ტის გა და სახ დე ლი და შეწ ყვი ტოს შე თან ხმე ბა. 

31/12/20X2 წელს A სა წარ მომ დაას კვნა, რომ ეს საი ჯა რო შე თან ხმე ბა ზა რა-

ლია ნი გახდა.

11.4 სა წარ მომ პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი არ უნ და 

ასა ხოს  ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში .

11 .5 პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მოად გენს: 

(ა) შე საძ ლო ვალ დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც წარ მოიქ მნე ბა წარ სუ ლი მოვ-

ლე ნე ბის შე დე გად და მი სი არ სე ბო ბა და დას ტურ დე ბა  მხო ლოდ ერ თი 

ან მე ტი გა ნუ საზ ღვრე ლი მოვ ლე ნის მო მა ვალ ში მოხ დე ნით ან არ მოხ დე-

ნით, რო მე ლიც არ ექ ვემ დე ბა რე ბა სა წარ მოს სრულ კონ ტროლს; ან 

(ბ) არ სე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც წარ მოიქ მნე ბა წარ სუ ლი მოვ-

ლე ნე ბის შე დე გად, მაგ რამ არ აღიარ დე ბა ვალ დე ბუ ლე ბად ერ თ-ერ თი 

შემ დე გი მი ზე ზის გა მო:

(i) მო სა ლოდ ნე ლი არ არის, რომ ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად 

აუ ცი ლე ბე ლი გახ დე ბა  ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის შემ ცვე ლი რე-

სურ სე ბის გას ვლა სა წარ მო დან; ან

(ii) შეუძ ლე ბე ლია ვალ დე ბუ ლე ბის ოდე ნო ბის საკ მა რი სად და საი მე-

დოდ შე ფა სე ბა.

პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა – (ა) შე საძ ლო ვალ დე ბუ ლე ბა

შე საძ ლო ვალ დე ბუ ლე ბა არ აკ მა ყო ფი ლებს ვალ დე ბუ ლე ბის გან მარ ტე ბას, 

რად გან იგი არ სე ბუ ლი მო ვა ლეო ბა არ არის (პუნ ქტი 2.10). შე საძ ლო მოვ-

ლეო ბის შე დე გად სა წარ მო დან გა ვა თუ არა ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი, გა-
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ნი საზ ღვრე ბა სა მო მავ ლო მოვ ლენ (ებ )ით, რო მელ საც სა წარ მო ვერ აკონ-

ტრო ლებს. მა შა სა და მე, შე საძ ლო მო ვა ლეო ბე ბი პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე-

ბია (და არა ანა რიც ხე ბი) და ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში არ 

აღიარდება.

პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა – (ბ) არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა 

შეიძ ლე ბა სა წარ მოს გააჩ ნდეს არ სე ბუ ლი მო ვა ლეო ბა (ა ნუ ვალ დე ბუ ლე-

ბა), რო მე ლიც ვერ აკ მა ყო ფი ლებს ანა რიც ხის აღია რე ბის კრი ტე რიუ მებს (იხ. 

პუნ ქტი 11.9), რადგან:

·	 მო სა ლოდ ნე ლი არ არის ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გას ვლა; ან

·	 შეუძ ლე ბე ლია მი სი ოდე ნო ბის საკ მა რი სად და საი მე დოდ შე ფა სე ბა.

შე სა ბა მი სად, სა წარ მო არ აღია რებს ვალ დე ბუ ლე ბას (ა ნა რიც ხის სა ხით) თა-

ვის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში.

შემ დეგ ცხრილ ში შე ჯა მე ბუ ლია ის გა რე მოე ბე ბი, რომ ლე ბიც გა ნა პი რო ბებს 

ანა რიც ხის (ვალ დე ბუ ლე ბის) აღია რე ბას, ასე ვე რო გორც გა რე მოე ბე ბი, რომ-

ლე ბიც არ გა ნა პი რო ბებს ვალ დე ბუ ლე ბის (ა ნუ პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბის 

სა ხით აღ წე რი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი) აღიარებას:

ანარიცხი პირობითი 
ვალდებულება

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

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

არ შეესაბამება 

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

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

3. არსებული მოვალეობა (ანუ 
ვალდებულება) მაგრამ ეკონომიკური 
სარგებლის გასვლა მოსალოდნელი არ 
არის.

4. შესაძლო მოვალეობა (და არა 
ვალდებულება)

მაგალითი 2 - პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა თუ ანარიცხი?

15/12/20X1 წელს B სა წარ მომ სა სა მარ თლო ში სარ ჩე ლი შეი ტა ნა A სა წარ მოს 

წი ნააღ მდეგ პრე ტენ ზიით, რომ A სა წარ მომ მას უნ და აუ ნაზ ღაუ როს ფი ნან-

სუ რი ზა რა ლი, რო მე ლიც მან მიი ღო A სა წარ მოს ქმე დე ბე ბის შე დე გად. A 

სა წარ მო უარ ყოფს თა ვი სი ქმე დე ბე ბის შე დე გად რაი მე ფი ნან სუ რი ზია ნის 

მი ყე ნე ბას B სა წარ მოს თვის და გეგ მავს  აქ ტიუ რად თა ვის დაც ვას. 

ამ საქ მის ხა სია თი დან გა მომ დი ნა რე სა სა მარ თლომ ინ ტენ სიუ რად უნ და გა-

მოი ძიოს სა კით ხი დას კვნის გა მო სა ტა ნად. მო სა ლოდ ნე ლია, რომ გა მო ძიე-

ბის პრო ცე სი დაახ ლოე ბით 1.5 წე ლი გაგ რძელ დე ბა. თუ B B სა წარ მოს სარ-

ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ დე ბა, მა შინ A სა წარ მოს მოუ წევს 35,000 ლა რის ოდე-

ნო ბით კომ პენ სა ციის გადახდა.
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31/12/20X1წელსAკომპანიასპირობითივალდებულებააქვსთუანარიცხი?

A სცენარი: ყვე ლა ფაქ ტის და გა რე მოე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მო სა ლოდ ნე-

ლია, რომ A სა წარ მო წაა გებს ამ სა სა მარ თლო საქ მეს. 

A სა წარ მოს გააჩ ნია არ სე ბუ ლი მო ვა ლეო ბა და ვალ დე ბუ ლე ბა (ა ნა რიც-

ხი) უნ და აღია როს თა ვის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში 

31/12/20X1 წელს.

B სცენარი: ყვე ლა ფაქ ტის და გა რე მოე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მო სა ლოდ ნე-

ლია, რომ A სა წარ მო მოი გებს ამ სა სა მარ თლო საქ მეს.

A სა წარ მომ არ უნ და აღია როს ვალ დე ბუ ლე ბა თა ვის ფი ნან სუ რი მდგო მა-

რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში 31/12/20X1 წელს, რად გან მას არ გააჩ ნია არ სე ბუ-

ლი მო ვა ლეო ბა, მას მხო ლოდ პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს (იხ. პუნ ქტი 

11.14 გან მრა ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში ინ ფორ მციის გამჟღავნებისთვის).

11 .6 პი რო ბი თი აქ ტი ვი არის შე საძ ლო აქ ტი ვი, რო მე ლიც წარ მოიქ მნე ბა წარ-

სულ ში მომ ხდა რი მოვ ლე ნის შე დე გად და მი სი არ სე ბო ბა და დას ტურ დე-

ბა მხო ლოდ ერ თი ან მე ტი ისე თი გა ნუ საზ ღვრე ლი მოვ ლე ნის მო მა ვალ-

ში მოხ დე ნით ან არ მოხ დე ნით, რო მე ლიც არ ექ ვემ დე ბა რე ბა სა წარ მოს 

სრულ კონ ტროლს.

მაგალითი 3 - პი რო ბი თი აქ ტი ვი

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-2 მაგალითში.  

B სა წარ მომ რო გორ უნ და აღ რიც ხოს, თუ საერ თოდ უნ და აღ რიც ხოს, ეს სა სა-

მარ თლო საქ მე 31/12/20X1 წლის ფი ნან სურ ანგარიშგებაში?

ამ სტან დარ ტით არ არის გან საზ ღვრუ ლი პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბის ბუ ღალ ტრუ-

ლი აღ რიც ხვა. შე სა ბა მი სად, B სა წარ მომ,  4.4 და 4.5 პუნ ქტე ბის შე სა ბა მი სად, 

გან სჯა უნ და გა მოი ყე ნოს, რა თა შეი მუ შაოს და გა მოი ყე ნოს სააღ რიც ხვო პო-

ლი ტი კა პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბის თვის. თუ ხელ მძღვა ნე ლო ბა აქ ცენტს გააკეთებს: 

·	 ამ სა სა მარ თლო საქ მის ეკო ნო მი კურ ში ნაარ სზე, მა შინ სა ვა რაუ დოდ B 

სა წარ მო აქ ტივს აღია რებს (განსაკუთრებით იმის გა მო, რომ უფ რო მო-

სა ლოდ ნე ლია, ვიდ რე არა, რომ B სა წარ მო მოი გებს ამ საქ მეს) და აქ ტი-

ვის შე ფა სე ბი სას გა ნუ საზ ღვრე ლო ბებს გაით ვა ლის წი ნებს.

·	 წინ და ხე დუ ლო ბა ზე (იხ. პუნ ქტი 2.7), მა შინ ნაკ ლე ბად სა ვა რაუ დოა, რომ 

B სა წარ მომ აღია როს აქ ტი ვი (იმ შემ თხვე ვის გარ და, რო დე საც უდა ვოა, 

რომ B სა წარ მო პრო ცესს მოი გებს).

შე სა ბა მი სად, B სა წარ მოს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვა ამ სა სა მარ თლო საქ მეს-

თან დაკ ვში რე ბით და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის შე მუ შა-

ვე ბი სა და გა მო ყე ნე ბი სას ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან სჯა ზე, ყვე ლა შე სა ფე რი სი 

ფაქ ტი სა და გა რე მოე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
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11.7 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა არ ვრცელ დე ბა ფი ნან სურ ინ სტრუ მენ ტებ ზე, 

რომ ლე ბიც გა ნე კუთ ვნე ბა მე-5 გან ყო ფი ლე ბის - „ფი ნან სუ რი ინ სტრუ-

მენ ტე ბი“ - მოქ მე დე ბის სფე როს, იმ შემ თხვე ვის გარ და, რო დე საც ამ-

გვა რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი წარ მოად გენს ზა რა ლიან ხელ შეკ რუ ლე ბებს, 

ან  სა წარ მოს მიერ გა ცე მულ ფი ნან სუ რი გა რან ტიე ბის ხელ შეკ რუ ლე-

ბებს.  ფი ნან სუ რი გა რან ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბა ისე თი ხელ შეკ რუ ლე ბაა, 

რომ ლის თა ნახ მად გა რან ტიის გამ ცე მი (გა რან ტო რი) ვალ დე ბუ ლია წი-

ნას წარ გან საზ ღვრუ ლი თან ხე ბი გა დაუ ხა დოს გა რან ტიის მფლო ბელს 

(კრე დი ტორს) იმ შემ თხვე ვა ში თუ ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზ ღვრულ მა 

დე ბი ტორ მა არ შეას რუ ლა /ა რა ჯე როვ ნად შეას რუ ლა ხელ შეკ რუ ლე ბით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალდებულებები.

გამ  სეს  ხებ  ლე  ბი  ცდი  ლო  ბენ  მსეს  ხებ  ლე  ბის  გან  (ა  ნუ  ი სი  ნი,  ვი  საც  გამ  სეს  ხებ -

ლებ  მა  ა სეს  ხა  თან  ხა)  თან  ხე  ბის  ა მო  ღე  ბის  რის  კის    , მი  ნი  მა  ლურ  დო  ნემ  დე 

 შემ  ცი  რე  ბას . ერ  თ-ერ  თი  გზა,  რომ  ლის  მეშ  ვეო  ბით  გამ  სეს  ხებ  ლებ ს შეუძ -

ლიათ  ამ  რის  კის  მი  ნი  მუ  მამ  დე  შემ  ცი  რე  ბა,  ა რის  მსეს  ხებ  ლის  გან  უზ  რუნ  ველ -

ყო  ფის  მოთ  ხოვ  ნა.  მა  გა  ლი  თად : 

·	 უძ  რა  ვი  ქო  ნე  ბა  (რო  გორ ც წე  სი,  საც  ხოვ  რე  ბე  ლი  ფარ  თი,  კო  მერ  ციუ  ლი 

 ფარ  თი) ;

·	 მოძ  რა  ვი  ქო  ნე  ბა  (რო  გორ ც წე  სი,  ავ  ტო  მო  ბი  ლე  ბი,  სა  წარ  მოო  და  ნად  გა -

რე  ბი) ;

·	 მა  რა  გი  (რო  გორ ც წე  სი,  ნედ  ლეუ  ლი  და  მა  სა  ლე  ბი,  მზა  პრო  დუქ  ცია) ; ან 

·	 ფი  ნან  სუ  რი  გა  რან  ტიე  ბი. 

მე-4 მა გა ლი თი –ფინანსური გა რან ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბა

ქ-ნი Z სრუ ლად ფლობს რო გოც A სა წარ მოს, ისე B საწარმოს.

A სა წარ მო საცხობია. B სა წარ მოს ფქვი ლი შემოაქვს. ის ფქვილს აწ ვდის A 

სა წარ მოს და ზო გიერთ სხვა სა წარ მოს, რომ ლე ბიც  და კავ ში რე ბულ ნი არ 

არიან ქ-ნ Z-თან. 

10/12/20X1 წელს B სა წარ მომ ბანკს მი მარ თა 35,000 ლა რის ოდე ნო ბის სეს-

ხის ასა ღე ბად. სეს ხის და ნიშ ნუ ლე ბაა სა დის ტრი ბუ ციო ქსე ლის გა ფარ თოე ბა 

იმ პორ ტი რე ბუ ლი ფქვი ლის თვის. რად გან B სა წარ მოს არ გააჩ ნია შე სა ფე-

რი სი აქ ტი ვე ბი უზ რუნ ველ ყო ფის თვის, A სა წარ მო ფი ნან სუ რი გა რან ტიის 

ხელ შეკ რუ ლე ბას (პრაქ ტი კა ში მას მე სა მე მხა რის გა რან ტია საც უწო დე ბენ) 

აფორ მებს ბან კთან. აღ ნიშ ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში, თუ B სა-

წარ მო დე ფოლტს გა მოაც ხა დებს (ანუB სა წარ მო ვერ შეძ ლებს თა ვი სი  მო-

ვა ლეო ბე ბის შეს რუ ლე ბას) A სა წარ მო მო ვა ლე ხდე ბა, ბანკს გა დაუ ხა დოს 

თან ხე ბი, რაც ბანკს B სა წარ მოს გან უნ და მიე ღო, მაქ სი მუმ 35,000 ლარამდე.

15/12/20X1 წელს ბან კმა გას ცა 3 წლია ნი სესხი.

ფი ნან სუ რი გა რან ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბით A სა წარ მო იღებს 

შე საძ ლო მო ვა ლეო ბას - ბანკს გა დაუ ხა დოს სეს ხის თან ხა. A სა წარ-
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მოს მოუ წევს თუ არა თან ხის ფაქ ტობ რი ვად გა დახ და და მო კი დე ბუ ლია 

შემ დგომ მოვ ლე ნებ ზე, რომ ლებ საც სრუ ლად ვერ აკონ ტრო ლებს A სა-

წარ მო (ანუB სა წარ მო დე ფოლტს გა მოაც ხა დებს თუ არა თა ვი სი სეს ხის 

დაბრუნებაზე). 

თუ უფ რო მე ტად სა ვა რაუ დოა, ვიდ რე არა, რომ B სა წარ მო ბანკს დროუ-

ლად გა დაუხ დის, A სა წარ მოს ექ ნე ბა პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე-

ლიც ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხით არ აღიარ დე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის 

ან გა რიშ გე ბა ში. თუმ ცა, ფი ნან სუ რი გა რან ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბა უნ და გამ-

ჟღავ ნდეს გამ ჟღავ ნდეს გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში, პუნ ქტის 11.14 შე სა ბა-

მი სად. 

თუ მო სა ლოდ ნე ლი გახ დე ბა (ა ნუ უფ რო მე ტად სა ვა რაუ დოა, ვიდ რე არა), 

რომ B სა წარ მო დე ფოლტს გა მოაც ხა დებს და ბან კი A სა წარ მოს მოს თხოვს 

სე ხის და ფარ ვას, მა შინ ამ მო მენ ტი დან A სა წარ მოს არ სე ბუ ლი მო ვა ლეო ბა 

წარ მოე შო ბა . რად გან თან ხის გას ვლის საი მე დოდ შე ფა სე ბა შე საძ ლბე ლია, 

35,000 ლა რი, A სა წარ მო ანა რიცხს აღია რებს თა ვის ფი ნან სუ რი მდგო მა-

რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში.

11.8 ამ გან ყო ფი ლე ბის მოთ ხოვ ნე ბი არ ვრცელ დე ბა ისეთ ხელ შეკ რუ-

ლე ბებ ზე, რო მელ თა მო ნა წი ლე არც ერთ მხა რეს არ შეუს რუ ლე ბია 

ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, ან ორი-

ვე მხა რეს ერ თნაი რად აქვს შეს რუ ლე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ნა წი-

ლობ რივ, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც ამ გვა რი ხელ შეკ რუ ლე ბა 

ზარალიანია.

ამ გვა რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის მა გა ლი თე ბია თა ნაბ რად შეუს რუ ლე ბე ლი სა-

ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: 

·	 სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის შესყიდვაზე;

·	 სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის გაყიდვაზე.

მსგავ სი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ზა რა ლია ნი ხდე ბა, რო დე საც ხელ შეკ რუ ლე ბით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ვა ლეო ბის შეს რუ ლე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი და ნა-

ხარ ჯე ბის საი მე დო შე ფა სე ბა აჭარ ბებს ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს, რომ ლის 

მი ღე ბა მო სა ლოდ ნე ლი იყო ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში.

ანა რიც ხე ბის აღ რიც ხვა 

11.9 სა წარ მომ ანა რიც ხი ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხით ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის 

ან გა რიშ გე ბა ში უნ და აღია როს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ:

(ა)	 სა წარ მოს საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თვის გააჩ ნია არა ფორ მა ლუ რი/  

არა სა მარ თლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბა და მას არ აქვს სხვა რეა ლუ რი 

ალ ტერ ნა ტი ვა, გარ და ამ ვალ დე ბუ ლე ბის შესრულებისა; 
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არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა წარმოიქმნება: 

·	 ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი დან (ანუ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო იუ რი დიუ ლი 

მოვალეობები);

·	 კა ნონ მდებ ლო ბის გან (ანუ სა ვალ დე ბუ ლო იუ რი დიუ ლი მოვალეობები);

·	 სა წარ მოს ქმედებებისგან – წარსული პრაქ ტი კა, გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 

პო ლი ტი კა ან სა ჯა რო გან ცხა დე ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ მოქ მნის სხვა 

მხა რეე ბის რეა ლურ მო ლო დინს, რომ სა წარ მო გარ კვეულ ქმე დე-

ბას გა ნა ხორ ციე ლებს და მას არ გააჩ ნია რეა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვა, 

გარ და აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბის შეს რუ ლე ბი სა (ა ნუ კონ სტრუქ ციუ ლი 

მოვალეობები). 

იმი სათ ვის, რომ სა წარ მომ გან საზ ღვროს არ სე ბობს თუ არა კონ სტრუქ ციუ-

ლი მო ვა ლეო ბა, ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში სა ჭი როა მნიშ ვნე ლო ვა ნი განსჯა.

მაგალითი 5 - კონ სტრუქ ციუ ლი მო ვა ლეო ბა

ძლიერ მა ხან ძარ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად დაა ზია ნა ტყე ქა ლა ქის გარ შე მო, სა დაც 

A სა წარ მო ახორ ციე ლებს თა ვის საქ მია ნო ბას. მრა ვალ მა სა წარ მომ გა მოთ-

ქვა ხან ძრის შე დე გად და ზია ნე ბუ ლი გა რე მოს აღ დგე ნით სა მუ შაოებ ში მო-

ნა წი ლეო ბის სურ ვი ლი. მა გა ლი თად, A სა წარ მომ ად გი ლობ რი ვი სა ტე ლე-

ვი ზიო არ ხით გა მოაც ხა და, რომ იგი  1,000 ფიჭ ვის ხეს დარ გავს მომ დევ ნო 2 

თვის გან მავ ლო ბა ში.

A სა წარ მომ სა ჯა რო გან ცხა დე ბის შე დე გად შექ მნა სა ზო გა დოე ბის რეა ლუ-

რი მო ლო დი ნი, რომ ის 1,000 ფიჭ ვის ხეს დარ გავს, ამი ტომ თუ ახ ლა ამას არ 

შეას რუ ლებს, ეს მნიშ ვნე ლო ვან ზიანს მია ყე ნებს მის რე პუ ტა ციას.

მარ თა ლია, მას რაი მე იუ რი დიუ ლი შე თან ხმე ბა არ გაუ ფორ მე ბია ქა ლა ქის 

რო მე ლი მე მაც ხოვ რე ბელ თან (და ამ გვა რად, არ გააჩ ნია იუ რი დიუ ლი მო ვა-

ლეო ბა), მაგ რამ A სა წარ მოს კონ სტრუქ ციუ ლი მო ვა ლეო ბა აქვს.

(ბ)	 მო სა ლოდ ნე ლია, რომ ამ ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად აუ ცი ლე ბე-

ლი იქ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გას ვლა სა წარ მო დან;  და 

უფ რო სა ვა რაუ დოა, ვიდ რე არა, ნიშ ნავს 50%-ზე მა ღალ ალ ბა თო ბას.

ამ გვა რი შე ფა სე ბე ბი ცალ -ცალ კე კეთ დე ბა თი თოეუ ლი ინ დი ვი დუა ლუ რად 

არ სე ბი თი მუხ ლის თვის და ასე ვე ინ დი ვი დუა ლუ რად არაარ სე ბი თი მუხ ლე-

ბის გან შემ დგა რი დი დი ჯგუ ფის თვის (პუნ ქტი 2.16).

მა გა ლი თი 6 - ინ დი ვი დუა ლუ რი თუ ერ თობ ლი ვი შე ფა სე ბა?

31/12/20X1 წელს A სა წარ მო ორ სა სა მარ თლო საქ მე ში იცავს თავს:

·	 B სა წარ მო ით ხოვს A სა წარ მოს მიერ მი ყე ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ზა რა-

ლის ანაზ ღაუ რე ბას, რაც გა მოიწ ვია A სა წარ მოს ქმე დე ბებ მა. 
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·	 C სა წარ მო ით ხოვს A სა წარ მოს მიერ მი ყე ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ზა რა-

ლის ანაზ ღაუ რე ბას, რაც გა მოიწ ვია A სა წარ მოს ქმე დე ბებ მა.

A სა წარ მო  უარ ყოფს რაი მე ზია ნის მი ყე ნე ბას B  და C სა წარ მოე ბის თვის და 

აქ ტიუ რად იცავს თავს ორივე სრუ ლიად და მოუ კი დე ბელ სა სა მარ თლო და ვა ში. 

თუ რო მე ლი მე სარ ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ დე ბა, A სა წარ მოს მოუ წევს 75,000 

ლა რის ოდე ნო ბით კომ პენ სა ციის გა დახ და (150,000 ლა რი, თუ ორი ვე სარ-

ჩე ლი დააკ მა ყო ფი ლეს). 

31/12/20X1 წელს A სა წარ მომ სა სა მარ თლო და ვე ბის აღია რე ბის ალ ბა თო ბის 

ზღვა რი ინ დი ვი დუა ლუ რად უნ და შეა ფა სოს თუ ერ თობ ლი ვად?

რად გან თი თოეუ ლი სა სა მარ თლო სარ ჩე ლი, რო მე ლიც A სა წარ მოს წი-

ნააღ მდე გაა შე ტა ნი ლი ინ დი ვი დუა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მან აღაი რე ბის 

ალ ბა თო ბის ზღვა რი ცალ -ცალ კე უნ და შეა ფა სოს თი თოეულ შემ თხვე ვა ში.

ამ ორი სა სა მარ თლო საქ მის ცალ -ცალ კე შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე ხლემ-

ძღვა ნე ლო ბამ დაად გი ნა, რომ: 

·	 75%-ია იმის ალ ბა თო ბა, რომ ის წაა გებს სა სა მარ თლო საქ მეს B სა-

წარ მოს თან; და

·	 45%-%-ია იმის ალ ბა თო ბა, რომ ის წაა გებს სა სა მარ თლო საქ მეს C სა-

წარ მოს თან.

შე სა ბა მი სად, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მო ვა ლეო ბის საი მე დოდ შე ფა-

სე ბა შე საძ ლე ბე ლია (იხ. პუნ ქტი 11.9 (გ): 

·	 იგი ანა რიცხს (ვალ დე ბუ ლე ბას) აღია რებს B სა წარ მოს სა სა მარ თლო 

და ვას თან და კავ ში რე ბით (ვალ დე ბუ ლე ბა შე ფა სე ბუ ლია  11.10 პუნ ქტის 

შე სა ბა მი სად).

·	 იგი ანა რიცხს (ვალ დე ბუ ლე ბას) არ აღია რებს C სა წარ მოს სა სა მარ-

თლო და ვას თან და კავ ში რე ბით (ის გაამ ჟღავ ნებს პი რო ბით ვალ დე ბუ-

ლე ბას გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში).

მა გა ლი თი 7 - ინ დი ვი დუა ლუ რი თუ ერ თობ ლი ვი შე ფა სე ბა?

A სა წარ მო ტან საც მელს აწარ მოებს. ის ორ სა სა მარ თლო და ვა ში იცავს თავს:

·	 B სა წარ მო ით ხოვს A სა წარ მოს მიერ მი ყე ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ზა რა-

ლის ანაზ ღაუ რე ბას, რაც გა მოიწ ვია A სა წარ მოს ქმე დე ბებ მა. 

·	 C სა წარ მო ით ხოვს A სა წარ მოს მიერ მი ყე ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ზა რა-

ლის ანაზ ღაუ რე ბას, რაც გა მოიწ ვია A სა წარ მოს ქმე დე ბებ მა. 

A სა წარ მო  უარ ყოფს რაი მე ზია ნის მი ყე ნე ბას B და  C სა წარ მოე ბის თვის და 

აქ ტიუ რად იცავს თავს ორივე სრუ ლად და მოუ კი დე ბელ სა სა მარ თლო და ვა ში.  

თუ რო მე ლი მე სარ ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ დე ბა, A სა წარ მოს მოუ წევს 75,000 

ლა რის ოდე ნო ბით კომ პენ სა ციის გა დახ და (150,000 ლა რი, თუ ორი ვე სარ-

ჩე ლი დააკ მა ყო ფი ლეს). 
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31/12/20X1 წელს A სა წარ მომ სა სა მარ თლო და ვე ბის აღია რე ბის ალ ბა თო ბის 

ზღვა რი ინ დი ვი დუა ლუ რად უნ და შეა ფა სოს თუ ერ თობ ლი ვად?

რად გან თი თოეუ ლი სა სა მარ თლო სარ ჩე ლი, რო მე ლიც A სა წარ მოს წი-

ნააღ მდე გაა შე ტა ნი ლი ინ დი ვი დუა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მან აღაი რე ბის 

ალ ბა თო ბის ზღვა რი ცალ -ცალ კე უნ და შეა ფა სოს თი თოეულ შემ თხვე ვა ში.

(გ)	 შე საძ ლე ბე ლია ვალ დე ბუ ლე ბის სი დი დის საი მე დოდ შე ფა სე ბა. 

საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბა  არ  ნიშ  ნავ ს, რომ  შე  საძ  ლე  ბე  ლია  მი  სი  ზუს  ტად  შე  ფა -

სე  ბა.  შე  ფა  სე  ბა  უნ  და  ე ფუძ  ნე  ბო  დეს  შე  საძ  ლო  შე  დე  გე  ბის  რეპ  რე  ზენ  ტა  ციულ  

სპექ ტრს.

და  სა  ბუ  თე  ბუ  ლი  შე  ფა  სე  ბე  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  ფი  ნან  სუ  რი  ან  გა  რიშ  გე  ბის  შედ  გე -

ნის  აუ  ცი  ლე  ბე  ლი  ნა  წი  ლია  და  არ  ამ  ცი  რებ ს მის  საი  მე  დოო  ბას . ინ  ფორ  მა  ცია 

 საი  მე  დოა  მა  შინ , თუ  ი გი  არ  შეი  ცავ ს არ  სე  ბით  შეც  დო  მას , არ  ა რის  მი  კერ -

ძოე  ბუ  ლი  და  სა  მარ  თლია  ნად  აჩ  ვე  ნებ ს ი მას , რის  საჩ  ვე  ნებ  ლა  დაც  ა რის  გა -

მიზ  ნუ  ლი,  ან  რა  საც  უნ  და  აჩ  ვე  ნებ  დეს , გო  ნივ  რუ  ლი  მო  ლო  დი  ნის  ფარ  გლებ  ში 

 (პუნ  ქტი  2.17). შე  სა  ბა  მი  სად , მხო  ლოდ  ძა  ლიან  იშ  ვიათ  შემ  თხვე  ვებ  ში  ვერ  შეძ -

ლებ ს სა  წარ  მო  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბას . მსგავ ს შემ  თხვე  ვებ  ში  მან  მო  ვა  ლეო  ბა  

უნ  და  გა  ნი  ხი  ლოს , რო  გორ ც პი  რო  ბი  თი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა  (იხ . პუნ  ქტი 11.5). 

11.10 სა წარ მომ ანა რიც ხის სი დი დე უნ და გან საზ ღვროს იმ თან ხის საი მე დო 

შეფასებით, რომ ლის გა დახ დაც სა წარ მოს მოუ წევ და ვალ დე ბუ ლე ბის 

შე სას რუ ლებ ლად საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ბოლოს.

თვით  სწავ  ლების  მა  სა  ლებ  ში  ი ხი  ლეთ  მე- 8 მა  გა  ლი  თი.

11.11. სა წარ მომ შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან-

გა რიშ გე ბა ში ანა რიც ხი ხარ ჯის სა ხით უნ და აღია როს  იმ პე რიოდ ში, 

რო დე საც იგი თავ და პირ ვე ლად აღიარ და, იმ შემ თხვე ვის გარ და, რო-

დე საც წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის  სხვა გან ყო ფი ლე ბით არ მოით ხო ვე-

ბა მი სი აქ ტი ვის თვით ღი რე ბუ ლე ბის ნა წი ლის სა ხით აღია რე ბა.  შემ-

დგომ პე რიო დებ ში სა წარ მომ ანა რიც ხის სა პი რის პი როდ (შე სამ ცი რებ-

ლად) უნ და ასა ხოს მხო ლოდ ის და ნა ხარ ჯე ბი (გა დახ დე ბი), რის თვი საც 

თავ და პირ ვე ლად აღიარ და ანა რიც ხი. ანა რიც ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ-

ლე ბის ნე ბის მიე რი სხვა შემ ცი რე ბა უნ და აღიარ დეს შე მო სავ ლად შე-

მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში. 

თი თოეუ ლი საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის და სას რულს სა წარ მომ უნდა: 

·	 გა მოავ ლი ნოს არ სე ბუ ლი მო ვა ლეო ბე ბი, თუ ასე თი არ სე ბობს;
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·	 გან საზ ღვროს მსგავ სი არ სე ბუ ლი მო ვა ლეო ბა აკ მა ყო ფი ლებს თუ არა 

აღია რე ბის კრი ტე რიუ მებს (მაგ. ანა რიც ხის);

·	 საი მე დოდ შეა ფა სოს თან ხა, რო მელ საც ის გო ნივ რულ ფარ გლებ ში 

გა დაიხ დი და მო ვა ლეო ბის შე სას რუ ლებ ლად საან გა რიშ გე ბო პე რიო-

დის ბო ლოს; და

·	 წა რად გი ნოს ანა რიც ხი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ-

ლში - ანა რიც ხე ბი. 

თუ ეს სა წარ მოს მიერ ანა რიც ხის აღია რე ბის პირ ვე ლი პე რიო დია (და ვუშ-

ვათ 20X1 წე ლი), სა წარ მო შე სა ბა მის ხარჯს ასა ხავს შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი-

სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლში - სხვა ხარ ჯე ბი.

თუ მეო რე საან გა რიშ გე ბო პე რიო დია (20X2 წელი) სა წარ მო გას წევს და ნა-

ხარ ჯებს, რომ ლის თვი საც უკ ვე შექ მნი ლი აქვს ანა რიც ხი (მა შა სა და მე, უკ ვე 

აღია რე ბუ ლი აქვს ხარ ჯე ბი). სა წარ მომ ამ ანა რიც ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ-

ლე ბა უნ და შეამ ცი როს გა წეუ ლი და ნა ხარ ჯის თან ხით. შე მო სავ ლე ბის, ხარ-

ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში ხარ ჯებ ში არ აღიარ დე ბა 

და მა ტე ბი თი ხარ ჯი, თუ გა წეუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი არ აჭარ ბებს ანა რიც ხის თან-

ხას. თუ ეს და ნა ხარ ჯე ბი აღე მა ტე ბა ანა რიც ხის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას, 

სხვაო ბა და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბის სა ხით უნ და აი სა ხოს შე მო სავ ლე ბის, ხარ-

ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლში - სხვა ხარ ჯე ბი.

მომ დევ ნო საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის (20X2 წელი) ბო ლოს სა წარ მომ უნ და 

გან საზ ღვროს ად რე ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში აღია რე ბუ-

ლი ყვე ლა ანა რიც ხის (ვალ დე ბუ ლე ბის) მიმ დი ნა რე საი მე დო შე ფა სე ბა. თუ 

თან ხის ად რე საი მე დოდ შე ფა სე ბის შემ დეგ სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბა შეიც ვა-

ლა (იხ. პუნ ქტი 4.10) ცვლი ლე ბის შემ თხვე ვა ში თან ხა აღიარ დე ბა იმ პე რიო-

დის შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა-

ში, რო დე საც გან ხორ ციელ და ცვლი ლე ბა (20X2 წელი) (იხ. პუნ ქტი 4.11(ა)). 

მაგალითი 8 - ანა რიც ხე ბის აღია რე ბა და შე ფა სე ბა 

15/12/20X1 წელს B სა წარ მომ სარ ჩე ლი შეი ტა ნა A სა წარ მოს წი ნააღ მდეგ. 

ის ით ხოვს A სა წარ მოს მიერ მი ყე ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ზა რა ლის ანაზ ღაუ-

რე ბას, რაც გა მოიწ ვია A სა წარ მოს ქმე დე ბებ მა 20X1 წელს. A სა წარ მომ 

აღია რა არას წო რი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა და სა სა მარ თლო ახ ლა ად-

გენს კომ პენ სა ციის ოდე ნო ბას, რო მე ლიც A სა წარ მომ უნ და გა დაუ ხა დოს B 

საწარმოს.  B სა წარ მო ით ხოვს 45,000 ლარს A სა წარ მოsგან, მაგ რამ A სა-

წარ მო დარ წმუ ნე ბუ ლია, რომ თან ხა ძა ლიან გა ბე რი ლია. 

მსგავ სი ბო ლოდ როინ დე ლი სა სა მარ თლო და ვე ბის სა ფუძ ველ ზე A სა წარ-

მო: 

·	 მოე ლის, რომ სა სა მარ თლო ამ საქ მე ზე გა დაწ ყვე ტი ლე ბას დაახ ლოე-

ბით 20X2 წლის ნოემ ბერ ში გამოიტანს.

·	 25,000 ლა რად აფა სებს თან ხას, რო მე ლიც გა და სახ დე ლი ექ ნე ბა 

31/12/20X1 წელს ვალ დე ბუ ლე ბის, დასაფარად.
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ამ გვა რად, 31/12/20X1 წელს: 

·	 A სა წარ მოს აქვს არ სე ბუ ლი მო ვა ლეო ბა (ის აღია რებს არას წორ ქმე-

დე ბებს (მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი მოვ ლე ნა) და მოე ლის, რომ B სა წარ მოს 

გა დაუხ დის მი ყე ნე ბუ ლი ზიანისთვის), ანუ დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია 11.9(ა) 
პუნ ქტის კრიტერიუმი);

·	 მო სა ლოდ ნე ლია, რომ A სა წარ მო ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს გა დას ცემს 

არ სე ბუ ლი მო ვა ლეო ბის და სა ფა რად, რად გან სა სა მარ თლო გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბას იღებს კომ პენ სა ციის ოდე ნო ბის შე სა ხებ, რაც A სა წარ მომ 

უნ და გა დაუ ხა დოს B სა წარ მოს (ანუ დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია  11.9(ბ) პუნ-

ქტის კრიტერიუმი);

·	 მსგავ სი ბო ლოდ როინ დე ლი სა სა მარ თლო საქ მეე ბის სა ფუძ ველ ზე შე-

საძ ლე ბე ლია მო ვა ლეო ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბა (ანუ დაკ მა ყო ფი ლე-

ბუ ლია 11.9(გ) პუნ ქტის კრიტერიუმი);

·	 მსგავ სი ბო ლოდ როინ დე ლი სა სა მარ თლო და ვე ბის სა ფუძ ველ ზე A 

სა წარ მომ გან საზ ღვრა იმ თან ხის საუ კე თე სო შე ფა სე ბა, რო მე ლიც 

გა და სახ დე ლი ექ ნე ბა საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის ბო ლოს - 25,000 

ლა რი;

·	 A სა წარ მომ ანა რიც ხი უნ და ასა ხოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე-

ბის მეშ ვეო ბით:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები 25,000

ანარიცხები 25,000

საწარმო B-თან სასამართლო დავისთვის ანარიცხის აღიარება

·	 A სა წარ მომ ანა რიც ხი 31/12/20X1 წლის წლიურ ფი ნან სურ ან გა რიშ-

გე ბა ში შემ დეგ ნაი რად უნ და წარადგინოს:

o 25,000 ლა რი შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი 

მო გე ბის მუხ ლში - სხვა ხარ ჯე ბი;

o 25,000 ლა რი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ-

ლში - ანა რიც ხე ბი.

A სცე ნა რი: 07/12/20X2 წელს: 

·	 სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბით A სა წარ მომ B სა წარ მოს 32,000 

ლა რი უნ და გა დაუ ხა დოს; და

·	 A სა წარ მო 32,000 ლარს უხ დის B საწარმოს. 
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A სა წარ მომ შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეასრულოს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ანარიცხები 25,000

სხვა ხარჯები(1) 7,000

ფულადი სახსრები 32,000

ანგარიშსწორება B საწარმოსთან სასამართლო დავისთვის

შენიშვნა: (1) რად გან ფაქ ტობ რი ვი კომ პენ სა ციის თან ხა (32,000 ლარი) აღე მა ტე ბა ანა-

რიც ხის ოდე ნო ბას (25,000 ლარი), A სა წარ მომ 7,000 ლა რი (33,000 – 25,000) უნ და აღია-

როს ხარ ჯებ ში, შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში.

B სცე ნა რი: 

·	 31/12/20X2 წელს სა სა მარ თლოს ჯერ კი დევ არ მიუ ღია გა დაწ ყვე ტი ლე-

ბა, მაგ რამ 20X2 წლის სა სა მარ თლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე 

A სა წარ მომ გა ნაახ ლა/ ხე ლახ ლა გან საზ ღვრა კომ პენ სა ციის თან ხის თა-

ვი სი საუ კე თე სო შე ფა სე ბა, რაც ახ ლა შეად გენს 35,000 ლარს;

·	 20X3 წლის 7 ივ ნისს სა სა მარ თლომ მიი ღო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, რომ  A 

სა წარ მომ B სა წარ მოს 32,000 ლა რი უნ და გა დაუ ხა დოს და A სა წარ მო 

32,000 ლარს უხ დის B საწარმოს. 

31/12/20X2 წელს A სა წარ მომ შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და 

შეასრულოს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები 10,000

ანარიცხები 10,000

B-საწარმოსთან სასამართლო დავისთვის ანარიცხის გაზრდა (35,000 ლარი – 
25,000 ლარი)

B-სა წარ მოს თან სა სა მარ თლო და ვის თვის ანა რიც ხის გაზ რდა (35,000 ლა რი – 25,000 ლარი)

წლის 7 ივ ნისს A სა წარ მომ შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეას-

რულოს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ანარიცხები 25,000

სხვა შემოსავალი(1) 3,000

ფულადი სახსრები 32,000

ანგარიშსწორება B  საწარმო სთან სასამართლო დავისთვის

ან გა რიშ სწო რე ბა B  სა წარ მო სთან სა სა მარ თლო და ვის თვის

შენიშვნა: (1) რად გან ფაქ ტობ რი ვი კომ პენ სა ცია ნაკ ლე ბია ანა რიც ხის ოდე ნო ბა ზე, A სა-

წარ მომ შე მო სუ ლო ბა 3,000 ლა რი (35,000 – 32,000) უნ და აღია როს შე მო სავ ლე ბის, ხარ-

ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში. მარ თა ლია, ეს 20X1 წელს აღ რიც-

ხუ ლი ანა რიც ხის სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის (იხ. პუნ ქტი 4.11) ცვლი ლე ბაა, მაგ რამ პუნ ქტის 

11.11 შე სა ბა მი სად ანა რიც ხის მსგავ სი  შემ ცი რე ბა შე მო სავ ლის სა ხით უნ და აი სა ხოს. 



176

ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის აღ რიც ხვა

11.12 რო დე საც სა წარ მოს გააჩ ნია ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა, მან ამ ხელ-

შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა-

რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში უნ და აღია როს ანარიცხად.

პუნ  ქტის  11.13 თვით  ს  წავ  ლებ ის  მა  სა  ლა  ში  ი ხი  ლეთ  მე- 9 მა  გა  ლი  თი.

11.13 სა წარ მომ ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის თვის შე საქ მნე ლი ანა რიც ხის 

ოდე ნო ბა უნ და გან საზ ღვროს იმ ნა მე ტი და ნა ხარ ჯის ოდე ნო ბის საი მე დო 

შე ფა სე ბით, რომ ლი თაც სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას-

რუ ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯე ბი აღე მა ტე ბა ეკო ნო მი კურ სარ გე-

ბელს, რომ ლის მი ღე ბა საც სა წარ მო მოე ლის ამ ხელშეკრულებიდან.

აუ ცი ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯი ნაკლებია:

·	 და ნა ხარ ჯზე, რო მე ლიც გან პი რო ბე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის შეუს რუ-

ლებ ლო ბით (მა გა ლი თად, საუ რა ვე ბი, ჯა რი მე ბი); ან

·	 და ნა ხარ ჯზე, რო მე ლიც გან პი რო ბე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ-

ლებით. 

ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის თვის ანა რიც ხის ოდე ნო ბის გან საზ ღვრის თვის 

სა წარ მომ აუ ცი ლე ბელ და ნა ხარ ჯებს უნ და გა მოაკ ლოს სარ გე ბე ლი, რომ-

ლის მი ღე ბა საც მოე ლის ხელ შეკ რუ ლე ბის დარ ღვე ვის ან შეს რუ ლე ბის (სა-

ჭი როე ბი სა მებრ) შე დე გად. რო გორც წე სი, სა წარ მო ისეთ ვა რიანტს ირ ჩევს, 

რო მე ლიც ყვე ლა ზე ნაკ ლებ ნე ტო (წმინ და) და ნა ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ-

ლი.

მე-9 მგალითი: ანარიცხი ზარალიანი იჯარის ხელშეკრულებისათვის 

01/01/20X1 წელს A საწარმო იჯარით იღებს საწყობს B საწარმოსგან. იჯარის 

პირობებია:

·	 იჯარა 5 წლიანია, იჯარის ვადის დასაწყისია 01/01/20X1 წელი; 

·	 60 საიჯარო გადახდა, თითეული 1,500 ლარის ოდენობით 

(გადასახდელია ყოველთვიურად, თვის დასაწყისში);

·	 თუ A საწარმო (მოიჯარე) საიჯარო ურთიერთობას 31/12/20X5 წლამდე 

შეწყვეტს, მაშინ A საწარმომ (მოიჯარე) იჯარის შეწყვეტის ჯარიმა 9,000 

ლარი (ანუ 6 თვის საიჯარო გადასახდელების ეკვივალენტი) უნდა 

გადაუხადოს მეიჯარეს და მაშინვე უნდა დაუბრუნოს B საწარმოს 

(მეიჯარე) საწყობის გამოყენების უფლება. 

20X2 წლის ბოლოს A საწარმო აუმჯობესებს თავისი მარაგების მართვას, 

ამიტომ აღარ სჭირდება იჯარით აღებული საწყობის გამოყენება. 
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31/12/20X2 წელს A საწარმო ცლის საწყობს. A საწარმოს აქვს აუცილებელი 

დანახარჯები იჯარის შეთანხმების მოვალეობების შესრულებისთვის. მან: 

·	 უნდა შეასრულოს ხელშეკრულების პირობები თვიური საიჯარო გა  და-

ხდების გაგრძელებით შეთანხმების დარჩენილი ვადის გან მავლობაში 

(ანუ 1,500 ლარი x 36 თვე = 54,000 ლარი); ან

· გადაიხადოს საიჯარო ხელშეკრულების შეწყვეტის გადასახდელი და 

შე წყვიტოს ხელშეკრულება (6 თვის საიჯარო გადახდები = 9,000 ლარი). 

თუ A საწარმო გააგრძელებს ყოველთვიური საიჯარო გადახდების გან-

ხორ ციელებას, ის მოელის შემოსავლის (ეკონომიკური სარგებლის) წარ-

მოქმნას ქონების ქვეიჯარით გაცემიდან შეთანხმების დარჩენილი ვადის 

გან მავლობაში. ქვეიჯარიდან მოსალოდნელი მთლიანი შემოსავალი იქნება 

25,200 ლარი (36 თვე x 700 ლარი). თუ A საწარმო არჩევს იჯარის შეწყვეტას, 

ის ვერ მიიღებს შემოსავალს ქვეიჯარიდან, რადგან იჯარის შეწყვეტისას მან 

მაშინვე უნდა დაუბრუნოს საწყობი B საწარმოს.  

31/12/20X2 წელს A საწარმო შემდეგნაირად შეაფასებს ხელმისაწვდომ 

ვარიანტებს:

·	 ხელშეკრულების პირობების შესრულება და საწყობის ქვეიჯარით 

გაცემა სხვა მხარეზე: ხელშეკრულების პირობების შესრულების წმინდა 

აუცილებელი დანახარჯია 28,800 ლარი (54,000 ლარი - 25,200 ლარი)

o ხელეკრულების პირობების შესრულების აუცილებელი დანახარჯია 

54,000 ლარი, რაც თვიურ საიჯარო გადახდებს მოიცავს (ანუ 1,500 

ლარი x 36 თვე); გამოკლებული 

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

·	 ხელშეკრულების შეწყვეტა: წმინდა აუცილებელი დანახარჯია 9,000 

ლარი, იჯარის შეწყვეტის ჯარიმა.

შესაბამისად, ამ ანალიზის საფუძველზე A საწარმომ უნდა შეწყვიტოს იჯარა. 

31/12/20X2 წელს A საწარმო: 

·	 დაასკვნის, რომ იჯარის შეთანხმება ზარალიანი გახდა (რადგან ორივე 

ალტერნატივის შემთხვევაში წმინდა აუცილებელი დანახარჯები 

მიიღება);

·	 შეაფასებს ხელშეკრულების ზარალიანობის დონეს, კერძოდ, დაადგენს 

თუ რამდენად აღემატება ხელშეკრულების პირობების შესრულების 

აუცილებელი დანახარჯები (9,000 ლარი) ხელშეკრულებიდან 

მოსალოდნელ სარგებელს (ნული);

·	 შეასრულებს შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები 9,000

ანარიცხები 9,000

ანარიცხი ზარალიანი საიჯარო ხელშეკრულებისთვის
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ინ ფორ მა ციის ასახ ვა გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში

11.14. სა წარ მომ უნ და გან საზ ღვროს ყვე ლა ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის, გა რან-

ტიის, პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბის ოდე ნო ბა (თან ხა), რომ ლე ბიც ასა ხუ ლი 

არ არის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში და შე სა ბა მი სი ჯა-

მუ რი თან ხა ასა ხოს გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში.  სა წარ მოს არ ევა ლე ბა 

პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში  ასახ ვა, რო დე საც 

სა წარ მო დან რე სურ სე ბის გას ვლის ალ ბა თო ბა ძა ლიან მცი რეა.

იხი  ლეთ   3.15 პუნ  ქტის  ქვე  მოთ   მო  ცე  მუ  ლი  თვით ს  წავ  ლებ  ის  მა  სა  ლა.
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me-12 ganyofileba

სა კუ თარ კა პი ტალ თან  

და კავ ში რე ბუ ლი ოპე რა ციე ბი 

მე სა კუთ რეებ თან 

მოქ მე დე ბის სფე რო

12.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ში გან საზ ღვრუ ლია სა კუ თარ კა პი ტალ თან 

და კავ ში რე ბით მე სა კუთ რეებ თან გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ოპე რა ციე ბის აღ-

რიც ხვის პრინ ცი პე ბი. წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა არ ეხე ბა ფი ნან სუ რი 

გა რან ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბებს (იხ. მე-11 გან ყო ფი ლე ბა – „ა ნა რიც ხე ბი, პი-

რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი“).

წი  ნამ  დე  ბა  რე  გან  ყო  ფი  ლე  ბა  არ  ე ხე  ბა  ფი  ნან  სუ  რი  გა  რან  ტიის  ხელ  შეკ  რუ  ლე -

ბე  ბის  აღ  რიც  ხვას , რო  მელ  თა  მი  ზა  ნია  მე  სა  კუთ  რეე  ბის  მო  ვა  ლეო  ბე  ბის  უზ -

რუნ  ველ  ყო  ფა, . მსგავ  სი  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბე  ბი  მე- 11 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  – ა ნა  რიც  ხე -

ბი,  პი  რო  ბი  თი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი  და  პი  რო  ბი  თი  აქ  ტი  ვე  ბი  - მოქ  მე  დე  ბის  სფე -

როს  გა  ნე  კუთ  ვნე  ბა,  რო  გორ ც ეს  მი  თი  თე  ბუ  ლია  პუნ  ქტში  3.15.

ა ნა  ლო  გიუ  რად , ი გი  არ  ე ხე  ბა  ფი  ნან  სუ  რი  გა  რან  ტიის  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბებ ს, 

რომ  ლე  ბიც  მი  ღე  ბუ  ლია  მი  სი  მე  სა  კუთ  რეე  ბის  გან  სა  წარ  მოს  მო  ვა  ლეო  ბე  ბის  

უზ  რუნ  ველ  ყო  ფის  თვის. 

ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის კლა სი ფი კა ცია ვალ დე ბუ ლე ბად  

ან სა კუ თარ კა პი ტა ლად 

12.2 სა წარ მომ თვის მიერ გა მოშ ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი თავ და-

პირ ვე ლი აღია რე ბი სას უნ და აღი რიც ხოს ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბად ან 

სა კუ თარ კა პი ტა ლად, სტან დარ ტში მო ცე მუ ლი გან მარ ტე ბე ბის შე სა ბა მი-

სად.

რო გორც მე-5 გან ყო ფი ლე ბის - ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი -  5.2 პუნ ქტშია 

გან მარ ტე ბუ ლი, ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი არის ნე ბის მიე რი ხელ შეკ რუ ლე ბა, 

რო მე ლიც წარ მო შობს რო გორც ერ თი სა წარ მოს ფი ნან სურ აქ ტივს, ასე ვე 

მეო რე სა წარ მოს ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბას ან წი ლობ რივ ინ სტრუ მენტს. ეს 
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გან ყო ფი ლე ბა არ ეხე ბა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის მფლო ბე ლებს. 

სა წარ მომ თი თოეუ ლი გა მოშ ვე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტის თავ და პირ ვე ლი აღია-

რე ბი სას უნ და შეა ფა სოს, აკ მა ყო ფი ლებს თუ არა იგი ვალ დე ბუ ლე ბის ან 

სა კუ თა რი კა პი ტა ლის (ქვე მოთ იხ. პუნ ქტე ბი 12.3 და 12.4) გან მარ ტე ბას. ამ 

შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე სა წარ მომ ინ სტრუ მენ ტი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო-

ბის ან გა რიშ გე ბა ში უნ და აღია როს ვალ დე ბუ ლე ბად ან სა კუ თარ კა პი ტა ლად 

თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის თა რი ღით. შე ფა სე ბი სას სა წარ მომ უნ და გაით-

ვა ლის წი ნოს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო შეთ ნხმე ბე ბის ში ნაარ სი.

12.3 მე-5 გან ყო ფი ლე ბა ში – „ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი“ – მო ცე მუ ლია ფი-

ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი სა და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის გან მარ ტე ბე ბი 

და გან საზ ღვრუ ლია ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის აღ რიც ხვის წე სე ბი.

5.4 პუნ  ქტში  (იხ . მე- 5 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - ფი  ნან  სუ  რი  ინ  სტრუ  მენ  ტე  ბი)  ფი  ნან -

სუ  რი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა  გან  მარ  ტე  ბუ  ლია,  რო  გორ ც ნე  ბის  მიე  რი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა,  

რო  მე  ლიც  წარ  მოად  გენ ს სხვა  მხა  რის  თვის  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  ან  სხვა  ფი -

ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვის  მი  წო  დე  ბის  სა  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბას . და  მა  ტე -

ბი  თი  ინ  ფორ  მა  ციი  სათ  ვის  ი ხი  ლეთ   5.4 პუნ  ქტის   ქვე  მოთ  მო  ცე  მუ  ლი  თვით  ს -

წავ  ლებ ის  მა  სა  ლა. 

ფი  ნან  სუ  რი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის  ტი  პუ  რი  მა  გა  ლი  თე  ბია  სა  ვაჭ  რო  ვალ  დე  ბუ  ლე -

ბე  ბი  (მაგ . კრე  დი  ტო  რულ  და  ვა  ლია  ნე  ბა) , ფი  ნან  სუ  რი  ინ  სტი  ტუ  ტე  ბის  გან  (მაგ . 

კო  მერ  ციუ  ლი  ბან  კე  ბის  გან ) ა ღე  ბუ  ლი  სეს  ხე  ბი   და   სხვა  სა  წარ  მოე  ბის  გან  ან  

ფი  ზი  კუ  რი  პი  რე  ბის  გან  ა ღე  ბუ  ლი  სეს  ხე  ბი.

12.4 მე-2 გან ყო ფი ლე ბა ში – „სა ფუძ ვლე ბი, დაშ ვე ბე ბი და ძი რი თა დი პრინ ცი-

პე ბი“ -მო ცე მუ ლია სა კუ თა რი კა პი ტა ლის განმარტება.

პუნ  ქტში  2.11 სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლი  გან  მარ  ტე  ბუ  ლია,  რო  გორ ც სა  წარ  მოს  აქ -

ტი  ვე  ბის  ის  ნა  წი  ლი,  რო  მე  ლიც  რჩე  ბა  ყვე  ლა  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის  გა  მოკ  ლე  ბის  

შემ  დეგ .

ფი  ნან  სუ  რი  ინ  სტრუ  მენ  ტე  ბი  სა  და  სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლის  გან  მარ  ტე  ბე  ბის  სა -

ფუძ  ველ  ზე  შეიძ  ლე  ბა  დას  კვნის  გა  კე  თე  ბა,  რომ  წი  ლობ  რი  ვი  ინ  სტრუ  მენ  ტი  

ა რის  ნე  ბის  მიე  რი  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბა,  რო  მე  ლიც  ა დას  ტუ  რებ ს სა  წარ  მოს  აქ  ტი -

ვებ  ში  ყვე  ლა  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის  გა  მოკ  ლე  ბის  შემ  დეგ   დარ  ჩე  ნილ  წილ ს (ა  ნუ 

 დარ  ჩე  ნი  ლი  წი  ლი  ნე  ტო  აქ  ტი  ვებ  ში,  სა  კუთ  რე  ბის  წი  ლი) . მსგავ  სი  კა  პი  ტა  ლის  

ტი  პუ  რი  მა  გა  ლი  თე  ბია  სააქ  ციო  კა  პი  ტა  ლი,  და  მა  ტე  ბი  თი  სააქ  ციო  კა  პი  ტა  ლის  

გა  ნაღ  დე  ბუ  ლი  ნა  წი  ლი  და  საე  მი  სიო  კა  პი  ტა  ლი  

კა  პი  ტა  ლი  მოი  ცავ ს ა სე  ვე  სხვა  თან  ხებ ს, რომ  ლე  ბიც   სა  წარ  მოს  მე  სა  კუთ -

რეებ  ზეა  მი  სა  კუთ  ვნე  ბე  ლი.  მა  გა  ლი  თად , გაუ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბა  და  გა  და -

ფა  სე  ბის  რე  ზერ  ვი) .
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რო  გორ ც უკ  ვე  ა ღი  ნიშ  ნა,  სა  კუ  თა  რი  კა  პი  ტა  ლი  ა რის  ის , რაც  რჩე  ბა  ვალ -

დე  ბუ  ლე  ბე  ბის  და  ფარ  ვის  შემ  დეგ . ა მი  ტომ  ი მის  შე  ფა  სე  ბი  სას , ინ  სტრუ  მენ  ტი 

 ფი  ნან  სუ  რი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბაა  თუ  წი  ლობ  რი  ვი  ინ  სტრუ  მენ  ტი  (რო  გორ ც ეს  ამ  

გან  ყო  ფი  ლე  ბის  12.2 პუნ  ქტით  მოით  ხო  ვე  ბა) , ყუ  რად  ღე  ბა  ძი  რი  თა  დად  უნ  და 

 გა  მახ  ვილ  დეს  ი მა  ზე,  სა  წარ  მოს  აქ ვს თუ  ა რა  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  ან  სხვა  ფი -

ნან  სუ  რი  აქ  ტი  ვის  მი  წო  დე  ბის  სა  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა.  თუ  მსგავ  სი 

 ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა  არ  სე  ბობ ს, მა  შინ  ინ  სტრუ  მენ  ტი  ფი  ნან  სუ  რი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბაა,  

თუ  არ  არ  სე  ბობ ს - წი  ლობ  რი  ვი  ინ  სტრუ  მენ  ტია.  შე  სა  ბა  მი  სად , სა  წარ  მოს  მიერ  

გა  მოშ  ვე  ბუ  ლი  ინ  სტრუ  მენ  ტი  მხო  ლოდ  მა  შინ  ა რის  წი  ლობ  რი  ვი  ინ  სტრუ  მენ -

ტი,  თუ  ის  არ  აკ  მა  ყო  ფი  ლებ ს ფი  ნან  სუ  რი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის  გან  მარ  ტე  ბას. 

მაგალითი 1 - ვალ დე ბუ ლე ბა თუ სა კუ თა რი კაპიტალი?

1-ლი სცე ნა რი

12/12/20X1 წელს  A სა წარ მომ  შეი ძი ნა მეო რა დი ავ ტო მო ბი ლი 7,500 ლა-

რად (სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა შე ძე ნის თა რი ღით). სა კუთ რე ბის იუ რი დიუ ლი 

უფ ლე ბა და კონ ტრო ლი გა დაე ცა A სა წარ მოს და ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მი თი-

თე ბუ ლია, რომ  A სა წარ მომ  მე სა კუთ რეს 7,500 ლა რი უნ და გა დაუ ხა დოს 

12/02/20X2 წლამდე. 

ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბით  A სა წარ მომ  აი ღო სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 

ვალ დე ბუ ლე ბა, 7,500 ლა რი მია წო დოს მის მე სა კუთ რეს. ამი ტომ, A სა წარ-

მოს ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს.

მე-2 სცე ნა რი

12/12/20X1 წელს A სა წარ მოს მე სა კუთ რემ 7,500 ლა რი მიმ დი ნა რე სა ბაზ რო 

ფა სის მქო ნე ავ ტო მო ბი ლი შეი ტა ნა A სა წარ მო ში. A სა წარ მოს გან არ მოით-

ხო ვე ბა გა დახ და ან რაი მე სა ხის ანაზ ღაუ რე ბა მი ღე ბულ ავ ტო მო ბილ თან 

და კავ ში რე ბით.

ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მო ნა წი ლეო ბით A სა წარ მოს არ აუ ღია  მე სა კუთ რის თვის 

რაი მე ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გა და ცე მის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მო ვა ლეო ბა. 

ამ გვა რად, ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბა არ წარ მოქ მნის ფი ნან სურ ვალ დე ბუ-

ლე ბას. ამი ტომ, ეს სა კუ თა რი კა პი ტა ლია (ა ნუ 12/12/20X1 წელს A სა წარ მოს 

კა პი ტა ლი (სააქ ციო კა პი ტა ლი) 7,500 ლა რით გაი ზარ და).

სა კუ თა რი კა პი ტა ლის გა მოშ ვე ბის აღ რიც ხვა 

12.5 სა წარ მომ აქ ციე ბის, ან სხვა წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მოშ ვე ბა იმ 

შემ თხვე ვა ში უნ და აღია როს, რო გორც სა კუ თა რი კა პი ტა ლი, რო დე საც 

გა მოუშ ვებს ამ ინ სტრუ მენ ტებს და მეო რე მხა რე ვალ დე ბუ ლია, გა ნა-

ხორ ციე ლოს შე სა ტა ნი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ან სხვა სა ხით  ამ ინ სტრუ-

მენ ტე ბის მი ღე ბის სანაცვლოდ: 

(ა)	 თუ წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბი გა მოშ ვე ბუ ლია ფუ ლა დი სახ სრე ბის 

ან სხვა სა ხის შე ნა ტა ნის გან ხორ ციე ლე ბემ დე, მა შინ სა წარ მომ მი სა-

ღე ბი თან ხა უნ და ასა ხოს აქ ტი ვის სა ხით ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის 

ან გა რიშ გე ბა ში შემ დეგ მუხ ლად: კა პი ტა ლი (გაუ ნაღ დე ბე ლი ნა წი ლი);
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მაგალითი 2 - წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტის ანაზ ღაუ რე ბის ნა წი ლი მი ღე ბუ-

ლია, ნა წი ლი მი სა ღე ბია 

A სა წარ მოს (შეზღუდული პა სუ ხის მგებ ლო ბის საწარმო) 2 მე სა კუთ რე ჰყავს– 
მე სა კუთ რე A და მე სა კუთ რე  B, რო მელ თა გან თი თოეუ ლი სა წარ მოს 50%-

იან წილს ფლობს. 

15/12/20X1 წელს მე სა კუთ რე ბი შე თან ხმდნენ, რომ თი თოეუ ლი მათ-

გა ნი 10,000 ლარს შეი ტან და A სა წარ მოს კა პი ტალ ში. ხელ შეკ რუ ლე ბის 

შესაბამისად:

·	 15/12/20X1 წელს  A სა წარ მომ  10,000 ლა რი მიი ღო მე სა კუთ რე A-გან;

·	 15/01/20X2 წელს (1 თვის შემდეგ) მე სა კუთ რე B-მ 10,000 ლა რი უნ და 

გა დაუ რიც ხოს A საწარმოს.

15/12/20X1 წელს  A სა წარ მომ  გა მოშ ვე ბუ ლი წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბი 

უნ და აღ რიც ხოს აქ ციო ნე რე ბის შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად, შემ დე გი ბუ ღალ-

ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბის მეშ ვეო ბით: 

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

გამოშვებული კაპიტალი, გაუნაღდებელი ნაწილი 10,000

ფულადი სახსრები 10,000

სააქციო კაპიტალი 20,000

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

31/12/20X1 წელს (საანგარიშგებო თარიღი) A სა წარ მოს 10,000 ლა რი მი სა ღე-

ბი აქვს მე სა კუთ რე B-გან, რაც ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში ასა-

ხუ ლია რო გორც აქ ტი ვი „გა მოშ ვე ბუ ლი კა პი ტა ლი, გაუ ნაღ დე ბე ლი ნა წი ლი“.

(ბ)	თუ სა წარ მო წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მოშ ვე ბამ დე მიი ღებს ფუ-

ლად სახ სრებს ან სხვა რე სურსს და სა წარ მოს არ მოეთ ხო ვე ბა მი ღე ბუ-

ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ან სხვა რე სურ სე ბის დაბ რუ ნე ბა, მა შინ სა წარ-

მომ უნ და აღია როს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შე სა ბა მი სი ზრდა, მი ღე ბუ ლი 

ანაზ ღაუ რე ბის ოდე ნო ბით; 

მაგალითი 3 - წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბის თვის ავან სად მი ღე ბუ ლი ანაზ-

ღაუ რე ბა 

A სა წარ მოს (სააქციო კომპანია) 5 მე სა კუთ რე ჰყავს. ყვე ლა მე სა კუთ რე სა წარ-

მოს თა ნა ბა რი რაო დე ნო ბის აქ ციებს (წი ლობ რივ ინ სტრუ მენ ტებს) ფლობს. 

გა მოშ ვე ბუ ლი აქ ციე ბის მთლია ნი რაო დე ნო ბაა 10,000 (2,000 აქ ცია თი თოეულ 

მე სა კუთ რე ზე). თი თოეუ ლი აქ ციის ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბაა 1 ლა რი. 

28/12/20X1 წელს A სა წარ მოს აქ ციო ნერ თა კრე ბა ზე მიი ღეს გა დაწ ყვე ტი-

ლე ბა, რომ და მა ტე ბით 5,000 აქ ცია გა მოუშ ვან თა ვიან თი არ სე ბუ ლი აქ ციო-
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ნე რე ბი სათ ვის (ა ნუ 1,000 აქ ცია თი თოეუ ლი აქ ციო ნე რის თვის), თი თოეუ ლი 

აქ ციის ფა სია 4 ლა რი (ა ნუ 3 ლა რით აღე მა ტე ბა ნო მი ნა ლურ ღი რე ბუ ლე ბას). 

29/12/20X1 წელს თი თეულ მა აქ ციო ნერ მა 4,000 ლა რი გა და რიც ხა A სა-

წარ მო ში წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბის თვის, რომ ლე ბიც  A სა წარ მომ  უნ-

და გა მოუშ ვას (ა ნუ A სა წარ მოს და მა ტე ბი თი 5,000 აქ ცია გან თავ სე ბუ ლი და 

გა დახ დი ლია, მაგ რამ ჯერ გა მოშ ვე ბუ ლი არ არის). ად მი ნის ტრა ციუ ლი და 

იუ რი დიუ ლი პრო ცე სე ბის თვის (მა გა ლი თად, და მა ტე ბი თი აქ ციე ბის რე გის-

ტრა ცია რეეს ტრში) A სა წარ მოს დაახ ლოე ბით 1 კვი რა დას ჭირ დე ბა აქ ციო-

ნე რე ბის თვის აქ ციე ბის გა მო საშ ვე ბად. 

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პი რო ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შეუძ ლე ბე ლია  A სა წარ მოს 

მოს თხო ვონ მი ღე ბუ ლი თან ხის უკან დაბ რუ ნე ბა - მას აქვს ვალ დე ბუ ლე ბა, 

თა ვი სი აქ ციო ნე რე ბის თვის გა მოუშ ვას და მა ტე ბით 5,000 აქ ცია. ამ გვა რად, ეს 

შე თან ხმე ბა არ წარ მოქ მნის ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბას.

29/12/20X1 წელს  A სა წარ მომ  შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და 

შეასრულოს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

ფულადი სახსრები 20,000

სხვა კაპიტალი (გამოსაშვები აქციებისთვის მიღებული ავანსი) 20,000

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

04/01/20X2 წელს A სა წარ მომ გა მოუშ ვა აღ ნიშ ნუ ლი 5,000 აქ ცია თა ვი სი აქ-

ციო ნე რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად,  A სა წარ მომ  შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა-

რე ბე ბი უნ და შეას რუ ლოს თავ და პირ ვე ლად „სხვა კა პი ტა ლი  (გა მო საშ ვე ბი 

აქ ციე ბის თვის მი ღე ბუ ლი ავანსი)“ მუხ ლში აღ რიც ხუ ლი 20,000 ლა რის გა და სა-

ტა ნად ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის სააქ ციო კა პი ტალ ში (5,000 
აქ ცია x 1 ლა რი ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბა = 5,000 ლარი) და სხვა კაპიტალი: 
(საემისიო კა პი ტა ლი ( (4 ლა რი – 1 ლარი) x 5,000 აქ ცია = 15,000 ლარი):

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

სხვა კაპიტალი (გამოსაშვები აქციებისთვის მიღებული ავანსი) 20,000

სააქციო კაპიტალი 5,000

სხვა კაპიტალი (საემისიო კაპიტალი)15,000

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

(გ)	 თუ წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბი გან თავ სე ბუ ლია, მაგ რამ ჯერ არ 

არის გა მოშ ვე ბუ ლი და სა წარ მოს არც ფუ ლა დი სახ სრე ბი და არც 

სხვა რე სურ სი არ მიუ ღია, მან არ უნ და აღია როს სა კუ თა რი კა პი ტა-

ლის ზრდა.
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მაგალითი 4 - აქ ციე ბი გან თავ სე ბუ ლია, მაგ რამ ჯერ არ არის ანაზ ღაუ რე ბუ-

ლი (გა დახ და არაა გან ხორ ციე ლე ბუ ლი)

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-3 მა გა ლით ში. თუმ ცა, ამ მა გა ლით ში აქ ციო ნე რებს 

ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად არ გა დაუხ დიათ გან თავ სე ბუ ლი აქ ციე ბის 

თნხა 20,000 ლა რი (5,000 აქ ცია x 4 ლა რი ერ თი აქცია).

 A სა წარ მომ  არ უნ და შეას რუ ლოს ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი, სანამ:

·	 არ მოხ დე ბა აქ ციე ბის გა მოშ ვე ბა (პუნქტი 12.5 (ა)); ან 

·	 აქ ციო ნე რე ბი არ გა დაიხ დიან გან თავ სე ბუ ლი აქ ციე ბის თვის (პუნქტი 

12.5 (ბ)).

12.6 სა წარ მომ თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას და შემ დგომ შიც წი ლობ რი-

ვი ინ სტრუ მენ ტე ბი უნ და შეა ფა სოს აღია რე ბის თა რი ღი სათ ვის გან საზ-

ღვრუ ლი მი ღე ბუ ლი ან მი სა ღე ბი ანაზ ღაუ რე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 

საი მე დოდ შე ფა სე ბით.

რო გორც მე-2 და მე-3 მა გა ლი თებ შია  ნაჩ ვე ნე ბი, წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ-

ტე ბის თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბის თან ხის გან საზ ღვრა ად ვი ლია, რო დე საც 

მი ღე ბუ ლი ან მი სა ღე ბი ანაზ ღაუ რე ბაა ფუ ლა დი სახსრები.

თუმ ცა, პრაქ ტი კა ში აქ ციო ნე რე ბის შე ნა ტა ნე ბი მხო ლოდ ფუ ლა დი სახ სრე ბით 

არ შე მოი ფარ გლე ბა და შეიძ ლე ბა მრა ვა ლი ფორ მით გან ხორ ციელ დეს, რო-

გო რი ცაა, მათ შო რის გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი (მოძ რა ვი და უძ რა ვი), მა რა გე-

ბი, გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბა და სხვა. მსგავ სი შე ნა ტა ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე-

ბის გან საზ ღვრა შეიძ ლე ბა ზოგ ჯერ შე და რე ბით რთუ ლი აღ მოჩ ნდეს ფუ ლა დი 

სახ სრე ბის შე ტა ნას თან შე და რე ბით. ხელ მძღვა ნე ლო ბამ გან სჯა უნ და გა მოი-

ყე ნოს, რა თა გან საზ ღვროს ამ გვა რი ანაზ ღაუ რე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 

საი მე დო შე ფა სე ბა წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტის აღია რე ბის თა რი ღით. 

მაგალითი 5 - არაფინანსური აქტივების შენატანები

A საწარმო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოა და ერთი აქციონერი 

ჰყავს. A საწარმო ფლობს და ამუშავებს საცხობს. 

მესაკუთრეს კომერციული ქონება აქვს თბილისში (მთლიანი ფართია 40 

კვადრატული მეტრი). 

20/07/20X1 წელს მესაკუთრემ აღნიშნული ქონება შეიტანა A საწარმოს 

კაპიტალში და ქონების საკუთრების უფლება მესაკუთრიდან A საწარმოზე 

გადავიდა. A საწარმო ამ ქონებას გამოიყენებს საცალო ვაჭრობის ობიექტის 

სახით, თავისი საცხობის პროდუქციის გასაყიდად.

ამგვარად,  A საწარმომ  გამოუშვა წილობრივი ინსტრუმენტი (დამატებითი 

კაპიტალი); ამ წილობრივი ინსტრუმენტისთვის A საწარმოს მიერ მიღებული 

ანაზღაურებაა მესაკუთრის ქონება.

A საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტის (დამატებითი სააქციო კაპიტალი) 

აღრიცხვისთვის  A საწარმომ  უნდა განსაზღვროს მიღებული ანაზღაურების 
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საბაზრო ფასის საიმედო შეფასება - ქონების საბაზრო ღირებულება 

20/07/20X1 წელს.

A საწარმო საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას იყენებს თბილისის 

იმავე რაიონში მსგავსი ქონების კვადრატული ფასის განსაზღვრისთვის. მან 

5 განსხვავებული, შესადარისი ქონება გამოავლინა, რომლებიც 20X1 წლის 

ივლისსა და აგვისტოში გაიყიდა:

ქონება ერთი კვადრატული მეტრის ფასი (ლარი)

1 650

2 600

3 610

4 675

5 615

საშუალო 630

A საწარმომ  განსაზღვრა, რომ მსგავსი ქონების ერთი კვადრატული მეტრის 

მიმდინარე საშუალო საბაზრო ფასია 630 ლარი რადგან  A საწარმომ  

ვერ გამოავლინა არსებითი განსხვავება თავის ქონებასა და შესადარის 

ქონებებს შორის, მისი შეფასებით, შეტანილი ქონების მთლიანი საბაზრო 

ღირებულებაა 25,200 ლარი (ანუ  630 ლარი x 40 კვ.მ).

შესაბამისად, 20X1 წლის 20 ივლისს  A საწარმომ  შემდეგი ბუღალტრული 

გატარებები უნდა შეასრულოს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები 25,200

სააქციო კაპიტალი 25,200

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

12.7 სა წარ მომ გა რი გე ბის და ნა ხარ ჯე ბი შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა-

წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში უნ და აღ რიც ხოს ხარ ჯის სა ხით მა თი 

გა წე ვის თა ნა ვე.

მაგალითი 6 - გა რი გე ბის და ნა ხარ ჯე ბი

17/10/20X1 წელს  A სა წარ მომ : 

·	 გა მოუშ ვა 8,000 ახა ლი აქ ცია, ერ თი აქ ცია 1 ლა რად (ნომინალური 

ღირებულებით);

·	 გა მოშ ვე ბუ ლი აქ ციე ბის თვის მიი ღო 8,000 ლარი;
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·	 გა მოშ ვე ბუ ლი აქ ციე ბის და მოუ კი დე ბელ რეეს ტრში რე გის ტრა ციის-

თვის გა რი გე ბის ხარ ჯმა შეად გი ნა 250 ლარი,.

 A სა წარ მომ  გა რი გე ბის ხარ ჯე ბი არ უნ და ასა ხოს წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ-

ტის თავ და პირ ვე ლად აღია რე ბულ თან ხა ში. 

17/10/20X1 წელს  A სა წარ მომ  შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და 

შეასრულოს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

ფულადაი სახსრები 8,000

სააქციო კაპიტალი 8,000

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

აღიარება.

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები 250

ფულადი სახსრები 250

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

დანახარჯები. 

გა მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ციე ბის აღ რიც ხვა 

12.8 გა მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ცია არის სა წარ მოს წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ-

ტი, რო მე ლიც სა წარ მომ გა მოუშ ვა და შემ დგომ ში თვი თონ ვე შეის ყი და. 

სა წარ მომ გა მოს ყი დულ სა კუ თარ აქ ციებ ში გა დახ დი ლი ანაზ ღაუ რე ბის 

საი მე დო შე ფა სე ბა უნ და ასა ხოს, რო გორც მოკ ლე ვა დიან აქ ტი ვად კლა-

სი ფი ცი რე ბუ ლი საინ ვეს ტი ციო აქ ტი ვი. სა წარ მომ შე მო სავ ლე ბის, ხარ-

ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში არ უნ და აღია როს 

სა კუ თა რი აქ ციე ბის გა მოს ყიდ ვი დან, გა მოს ყი დუ ლი აქ ციე ბის გას ხვი სე-

ბი დან, ან გაუქ მე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა ან ზა რა ლი.

მაგალითი 7 - გა მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ციე ბი

A სა წარ მო სააქ ციო სა ზო გა დოე ბაა. მი სი სააქ ციო კა პი ტა ლი, 50,000 ლა რი, შედ-

გე ბა 1 ლა რი ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბით გა მოშ ვე ბუ ლი 50,000 აქ ციი სა გან.

28/12/20X1  A სა წარ მომ  20,000 ლა რი გა დაი ხა და თა ვი სი ვე აქ ციო ნე რე ბი სა გან 

10,000 სა კუ თა რი აქ ციის შე სა ძე ნად (ა ნუ ის 2 ლარს იხ დის თი თოეულ აქციაში).

 A სა წარ მომ  შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეასრულოს: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

გამოსყიდული საკუთარი აქციები 20,000

ფულადი სახსრები 20,000

აღწერა: 28/12/20X1 წელს საკუთარი აქციების შესყიდვა აქციონერებისგან. 
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10/02/20X2 წელს A საწარმო: 

·	 10,000 გა მოს ყი დულ სა კუ თარ აქ ციას ყი დის ახალ აქ ციო ნე რებ ზე, თი-

თოეულს 3 ლარად; 

·	 აღ ნიშ ნუ ლი აქ ციე ბი სათ ვის იღებს 30,000 ლარს. 

 A სა წარ მომ  შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეასრულოს:

ანგარიში
დებეტი 

(ლარი)
კრედიტი 

(ლარი)

ფულადი სახსრები 30,000

სხვა კაპიტალი: შემოსულობა გამოსყიდული 
საკუთარი აქციების გაყიდვიდან 

10,000

გამოსყიდული საკუთარი აქციები 20,000

აღწერა: გამოსყიდული საკუთარი აქციების მიყიდვა ახალ აქციონერებზე. 

10,000 ლა რი პირ და პირ სა კუ თარ კა პი ტალ ში აღი რიც ხე ბა - სხვა კაპიტალი: 
შე მო სუ ლო ბა გა მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ციე ბის გაყიდვიდან. შე სა ბა მი სად, 

ის გავ ლე ნას არ ახ დენს A სა წარ მოს 20X2 წლის შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა 

და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ზე (ის არ აი სა ხე ბა შე მო სავ ლე ბის, 

ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში).

მე სა კუთ რეებ ზე გა ცე მუ ლი გა ნა წი ლე ბე ბის აღ რიც ხვა 

12.9 სა წარ მომ სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ოდე ნო ბა უნ და შეამ ცი როს მე სა კუთ-

რეებ ზე (მი სი წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბის მფლო ბე ლებ ზე) გა ცე მუ ლი 

გა ნა წი ლე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბუ ლი თან ხით. 

მე სა კუთ რეებ ზე გა ნა წი ლე ბულ თან ხას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო გე ბის გა-

და სა ხა დი უნ და აღი რიც ხოს მე-16 გან ყო ფი ლე ბის შე სა ბა მი სად.

სა  წარ  მოს  მიერ  გა  მოშ  ვე  ბუ  ლი  წი  ლობ  რი  ვი  ინ  სტრუ  მენ  ტე  ბის  თვის  მე  სა  კუთ -

რეე  ბის  გან  მი  ღე  ბუ  ლი  ან  მი  სა  ღე  ბი  ა ნაზ  ღაუ  რე  ბის  მსგავ  სად  სა  წარ  მოს  მიერ  

მე  სა  კუთ  რეებ  ზე  გა  ნა  წი  ლე  ბაც  შეიძ  ლე  ბა  მრა  ვა  ლი  ფორ  მით  გან  ხორ  ციელ  დეს . 

ყვე  ლა  ზე  გავ  რცე  ლე  ბუ  ლი  აქ  ტი  ვი,  რო  მელ  საც  მე  სა  კუთ  რეებ  ზე  ა ნა  წი  ლე  ბენ , 

ა რის  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბი.  ა სეთ  შემ  თხვე  ვა  ში  გა  ნა  წი  ლე  ბის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ -

ლე  ბის  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბა  თვი  თონ  ფუ  ლა  დი  სახ  სრე  ბის  ო დე  ნო  ბაა.  

ა რა  ფუ  ლა  დი  აქ  ტი  ვე  ბის  გა  ნა  წი  ლე  ბის  ტი  პუ  რი  მა  გა  ლი  თე  ბი  მოი  ცავ ს გრძელ -

ვა  დია  ნ  აქ  ტი  ვე  ბს  (მოძ  რა  ვი  და  უძ  რა  ვი)  და  მა  რა  გე  ბს.  სა  წარ  მომ  გან  სჯა  უნ  და 

 გა  მოი  ყე  ნოს  გა  ნა  წი  ლე  ბის  თა  რი  ღით  გა  ნა  წი  ლე  ბუ  ლი  ა რა  ფუ  ლა  დი  აქ  ტი  ვე  ბის  

სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დო  შე  ფა  სე  ბის  გან  საზ  ღვრი  სას . გა  ნა  წი  ლე  ბის  

თა  რი  ღით  ა რა  ფუ  ლა  დი  აქ  ტი  ვის  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დო  შე  ფა  სე -

ბა  სა  და  სა  ბა  ლან  სო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბას  შო  რის  სხვაო  ბა  მა  შინ  ვე,  გა  ნა  წი  ლე  ბი  სას  

ა ღიარ  დე  ბა  შე  მო  სუ  ლო  ბის  (სხვა  შე  მო  სა  ვა  ლი)  ან  ზა  რა  ლის  (სხვა  ხარ  ჯე  ბი)  სა -

ხით  შე  მო  სავ  ლე  ბის , ხარ  ჯე  ბი  სა  და  გაუ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში.
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მაგალითი 8 – ფულადისახსრებისა და არაფულადი აქტივების განაწილება  

მესაკუთრეებზე (მფლობელებზე)

A საწარმოს (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო) 2 მესაკუთრე 

ჰყავსდა თითოეული მათგანი საწარმოს 50%-იან წილს ფლობს. 

31/12/20X1 წელს A საწარმოს: 

• გაუნაწილებელი მოგებაა 25,000 ლარი; და

• მისი სხვა გრძელვადიანი აქტივები მოიცავს ავტომობილს, რომლის 

საბალანსო ღირებულებაა 7,500 ლარი (10,000 ლარი თვითღირებულება 

შემცირებული 2,500 ლარი დაგროვილი ცვეთის თანხით).

15/01/20X2 წელს  A საწარმომ  გადაწყვიტა აქტივების განაწილება: 

• ავტომობილი A მესაკუთრისთვის; და

• ავტომობილის საბაზრო ღირებულების ოდენობის ფულადი სახსრები - 
B მესაკუთრისთვის.

საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე A საწარმომ გან-

საზღვრა, რომ მსგავსი მეორადი ავტომობილის საშუალო გასაყიდი ფასია 

9,500 ლარი. შესაბამისად, 9,500 ლარი განაწილდა B მესაკუთრეზე. ამგვარად, 

თითოეულ აქციონერზე 15/01/20X2 წელს განაწილდა 9,500 ლარი.

A საწარმომ  შემდეგი ბუღალტრული გატარებები უნდა შეასრულოს:

განაწილება A მესაკუთრეზე  – ავტომობილის განაწილება

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

გაუნაწილებელი მოგება 9,500

სხვა შემოსავალი (9,500 – 7,500) 2,000

გრძელვადიანი აქტივები: სხვა ძირითადი 
საშუალებები 

7,500

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

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

გაუნაწილებელი მოგება 9,500

ფულადი სახსრები 9,500

აღწერა: ფულადი სახსრების განაწილება B მესაკუთრეზე 15/01/20X2 წელს. 
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me-13 ganyofileba

ამო ნა გე ბი მომ ხმა რებ ლებ თან 
გა ფორ მე ბუ ლი  
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან 

მოქ მე დე ბის სფე რო 

13.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ში მო ცე მუ ლია მომ ხმა რებ ლებ თან გა ფორ-

მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბის აღ რიც ხვის მოთ-

ხოვ ნე ბი.  აღ ნიშ ნუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი ცალ -ცალ კეა გან საზ ღვრუ ლი ამო ნა-

გე ბი სათ ვის, რო მე ლიც წარმოქმნილია:

(ა)	 სა ქონ ლის გაყიდვიდან;

(ბ)	 მომ სა ხუ რე ბის (მათ შო რის, სამ შე ნებ ლო მომ სა ხუ რე ბის) გა წე ვი დან; 

და

(გ)	 სა წარ მოს არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბის თვის ან გა მო ყე-

ნე ბის უფ ლე ბის სხვა პი რის თვის გა და ცე მის შე დე გად (მათ შო რის,  

როიალ ტე ბი).

ამო ნა გე ბი არის შე მო სა ვა ლი, რო მე ლიც წარ მოიქ მნე ბა მომ ხმა რებ ლებ თან 

გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან საან გა რიშ გე ბო სა წარ მოს ჩვეუ ლებ-

რი ვი სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბი სას. მომ ხმა რებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ-

შეკ რუ ლე ბა სა მარ თლებ რი ვად მბო ჭა ვი (მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი) შე თან ხმე ბაა, 

რო მე ლიც გა ფორ მე ბუ ლია სა წარ მო სა (გამ ყიდ ვე ლი) და მის მომ ხმა რე ბელს 

შო რის. აუ ცი ლე ბე ლი არ არის, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბა წე რი ლო ბი თი იყოს, ის 

შეიძ ლე ბა იყოს ზე პი რი. 

გამ ყიდ ვე ლის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო და პი რე ბას, მომ ხმა რე ბელს მია წო დოს სა-

ქო ნე ლი ან მომ სა ხუ რე ბა, ან ორი ვე, ზოგ ჯერ შე სას რუ ლე ბელ ვალ დე ბუ ლე-

ბას უწო დე ბენ. შე სას რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბა შეიძ ლე ბა შეს რულ დეს: 

·	 დროის გარ კვეულ მო მენ ტში, მა გა ლი თად, რო გორც წე სი, სა წარ მოს 

მიერ სა ქონ ლის მომ ხმა რებ ლის თვის გა და ცე მი სას, ან

·	 დრო თა გან მავ ლო ბა ში, მა გა ლი თად, მომ ხმა რებ ლის ტე რი ტო რია ზე 

შე ნო ბის მშე ნებ ლო ბის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა მომ ხმა რებ ლის ტექ ნი-

კუ რი მა ხა სია თებ ლე ბის შე სა ბა მი სად და სხვა.
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ამო ნა გე ბის აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თვის ხელ შეკ რუ-

ლე ბას კო მერ ციუ ლი ში ნაარ სი უნ და ჰქონ დეს. მა გა ლი თად, სა წარ მომ არ 

უნ და აღია როს ამო ნა გე ბი იდენ ტუ რი სა ქონ ლის გაც ვლი სას, რად გან მსგავს 

გა რი გე ბას კო მერ ციუ ლი ში ნაარ სი არ გააჩ ნია (იხ. პუნ ქტი 6.6). 

თუ მომ ხმა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ერ თი ხელ შეკ რუ ლე ბა შეი ცავს მრა-

ვალ შე სას რუ ლე ბელ ვალ დე ბუ ლე ბას, მა შინ გამ ყიდ ველ მა ცალ -ცალ კე უნ-

და აღ რიც ხოს თი თოეუ ლი არ სე ბი თი შე სას რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბა.

მაგალითი 1 - მრა ვა ლე ლე მენ ტია ნი გა ყიდ ვა

31/12/20X1 წელს საან გა რიშ გე ბო სა წარ მო ერ თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ-

გლებ ში მომ ხმა რე ბელ ზე ყიდის: 

·	 10,000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის კომ პიუ ტე რულ მოწყობილობებს; 

·	 50 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბას, რაც გუ ლის ხმობს კომ პიუ ტე-

რის მი წო დე ბას მომ ხმა რებ ლის თვის 31/12/20X1 წელს; და 

·	 8,000 ლა რად პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შექ მნის მომ სა ხუ რე ბას 

(20X2 წლის იან ვარ სა და თებერვალში).

საან გა რიშ გე ბო სა წარ მომ ცლ-ცალ კე უნ და აღ რიც ხოს ამო ნა გე ბის ორი 

ნაკადი: 

·	 10,000 ლა რი სა ქონ ლის გა ყიდ ვი დან 20X1 წელს; და 

·	 8,000 ლა რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი დან 20X2 წელს. 

გამ ყიდ ველს არ სჭირ დე ბა 50 ლა რის ღირე ბუ ლე ბის მი წო დე ბის მომ სა ხუ რე-

ბის ცალ კე აღ რიც ხვა, რად გან იგი არაარ სე ბი თია. მას შეუძ ლია მი წო დე ბის 

მომ სა ხუ რე ბი დან მი ღე ბუ ლი 50 ლა რი ამო ნა გე ბი უბ რა ლოდ სა ქონ ლის გა-

ყიდ ვი დან მი ღე ბულ ამო ნა გებ ში ასა ხოს (ანუ 10,050 ლა რი ამო ნა გე ბი სა-

ქონ ლის გაყიდვიდან).

13.2 საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი და დი ვი დენ დის სა ხით მი ღე ბუ ლი შე მო სა-

ვა ლი არ გა ნე კუთ ვნე ბა წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბის მოქ მე დე ბის სფე-

როს. ისი ნი რე გუ ლირ დე ბა  მე-5 გან ყო ფი ლე ბით - „ფი ნან სუ რი ინ სტრუ-

მენ ტე ბი“ .

სტან დარ ტი გა ნას ხვა ვებს ამო ნა გებს მომ ხმა რებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი 

ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან სხვა სა ხის შე მო სავ ლის გან. მა გა ლი თად სა წარ მომ:

·	 გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა (აქ-

ტი ვის გა ყიდ ვი დან  მი ღე ბული შე მო სა ვა ლი  გა მოკ ლე ბუ ლი  ამ აქ ტი-

ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა) უნ და წა რად გი ნოს შე მო სავ ლე ბის, ხარ-

ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის შემ დეგ მუხ ლში - 

„სხვა შე მო სა ვა ლი“ (იხ. პუნ ქტე ბი 3.13 და 7.16);
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·	 უც ხოუ რი ვა ლუ ტი დან ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში გა დაან გა რი შე ბის შე მო სუ-

ლო ბე ბი უნ და წა რად გი ნოს შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე-

ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლში „სხვა შე მო სა ვა ლი“ (იხ. პუნ ქტე-

ბი 3.13 და 7.15);

·	 ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის გა და ფა სე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 

პირ და პირ სა კუ თარ კა პი ტალ ში უნ და აღია როს (გა და ფა სე ბის რე ზერ-

ვი), ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში (იხ. პუნ ქტე ბი 3.11 და 
8.10). 

ამას თან, გა და სა ხა დის შე მოს ვლა სა ხელ მწი ფოს სა ხე ლით , რო გო რი ცაა, 

მა გა ლი თად და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დი, არ წარ მოად გენს 

ამო ნა გე ბის ნა წილს, რად გან საან გა რიშ გე ბო სა წარ მო მოქ მე დებს რო გორც 

დამ კვე თის აგენ ტი/ რწმუ ნე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი გა და სა ხა დის შეგ რო ვე ბი სას.  

ამ უკა ნას კნელ შემ თხვე ვა ში სა წარ მომ ამო ნა გე ბის სა ხით უნ და აღია როს 

დამ კვე თის გან მი ღე ბუ ლი სა კო მი სიო (იხ. ქვე მოთ მე-3 მა გა ლი თი). 

მაგალითი 2 - სა ხელ მწი ფოს სა ხე ლით შეგ რო ვე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბის გან-

ცალ კე ვე ბა ამო ნა გე ბის გან 

01/12/20X1 წელს A სა წარ მომ  სა ქო ნე ლი კრე დი ტით გა ყი და  B სა წარ მო ზე  

1,180 ლა რად (რაც მოი ცავს 180 ლარ დღგ-ს, რო მე ლიც A სა წარ მომ  სა ხელ-

მწი ფოს სა ხე ლით  ამოი ღო).  

20X1 წლის 1 დე კემ ბერს A სა წარ მო    შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს ას-

რუ ლებს:

ანგარიში დებეტი (ლარი)
კრედიტი 
(ლარი)

სავაჭრო მოთხოვნები 1,180

ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან 1,000

დღგ-ის ვალდებულება 180

სი მარ ტი ვის თვის ქვე მოთ მო ცე მულ მა გა ლი თებ ში უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია დღგ.

მაგალითი 3 - საწარმო დამკვეთი/მარწმუნებელი და საწარმო აგენტი/

რწმუნებული

A საწარმო    მომხმარებლებს უწევს ინტერნეტით გაყიდვების მომსაურებას 

თავისი ვებგვერდის მეშვეობით. მომხმარებლებთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებების საფუძველზე A საწარმოს  ეკუთვნის   გასაყიდი ფასის 

10%  მისი ვებგვერდის მეშვეობით განხორციელებული ყველა გარიგებიდან. 

B საწარმო მომხმარებლებს უზრუნველყოფს თეატრალური წარმოდგენების 

ბილეთებით. ის წარმოდგენების ბილეთებს ყიდის მრავალი ვებგვერდის 

მეშვეობით (მათ შორის A საწარმოს     ვებგვერდის მეშვეობით). A საწარმო    

B საწარმოს     გადასცემს B საწარმოს  ბილეთების გაყიდვებიდან მიღებული 

შემოსულობის 90%-ს (ანუ A საწარმო    იტოვებს 10%-ს). 



192

B საწარმო: 

·	 ფიზიკურად აწვდის ბილეთებს მომხმარებლებს; და

·	 პასუხისმგებელია მომხმარებლის წინაშე გაყიდვის შემდეგ წარმო-

ქმნილ ნებისმიერ უთანხმოების შემთხვევაზე. 

20X1 წელს B საწარმომ     5,000 ბილეთი გაყიდა A საწარმოს     ვებგვერდის 

მეშვეობით, თითოეულის ფასი იყო 20 ლარი. 

A საწარმომ რა ოდენობით უნდა აღიაროს ამონაგები 20X1 წელს? 

A საწარმო    არის აგენტი/რწმუნებული, რომელიც მხოლოდ გაყიდვისა და 

ფულადი სახსრების შეგროვების მომსახურებას უწევს B საწარმოს.

შესაბამისად, A საწარმომ  10,000 ლარი ამონაგები (შემოსავალი) უნდა 

აღიაროს B საწარმოსთვის გაწეული მომსახურებიდან (ანუ 20 ლარი x 5,000 

ბილეთი x 10% საკომისიო). 

B საწარმომ რა ოდენობით უნდა აღიაროს ამონაგები 20X1 წელს? 

B საწარმო დამკვეთია/მარწმუნებელი, რადგან ძირითადად ის არის 

პასუხისმგებელი საბოლოო მომხმარებლებისთვის მიცემული პირობის 

შესრულებაზე, რომ მათ მიაწვდის თეატრალური წარმოდგენების ბილეთებს.

შესაბამისად, B საწარმომ     უნდა აღიაროს 90,000 წმინდა ამონაგები (ანუ 

ფასი, რომელსაც საბოლოო მომხმარებელი იხდის 20 ლარი x 5,000 ბილეთი, 

გამოკლებული 10,000 ლარი გაყიდვის დანახარჯი ანუ საკომისიო A საწარმოს     

ვებგვერდით გაყიდული ბილეთებისთვის).  

აღია რე ბა

13.3 ამო ნა გე ბი მომ ხმა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბი დან უნ და 

აღიარ დეს: 

(ა) სა ქონ ლის გა ყიდ ვი სას, რო დე საც: (i) კონ ტრო ლი სა ქო ნელ ზე, რო მე-

ლიც მომ ხმა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა გა ნია,  სა-

წარ მო დან გა და დის მომ ხმა რე ბელ თან; (ii) შე საძ ლე ბე ლია გა რი გე ბის 

ფა სის შე ფა სე ბა გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბით; და (iii) გა რი გე ბის ფა სის 

მი ღე ბის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბა არსებობს.

ამო ნა გე ბის აღია რე ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პია, რომ ამო ნა გე ბი აღიარ დე ბა 

მა შინ, რო გორც კი საან გა რიშ გე ბო სა წარ მო შეას რუ ლებს  ხელ შეკ რუ ლე-

ბა ში მი თი თე ბულ შე სას რუ ლე ბელ ვალ დე ბუ ლე ბას მომ ხმა რებ ლის წი ნა შე. 

სა ქონ ლის გა ყიდ ვის შემ თხვე ვა ში, რო გორც წე სი, გამ ყიდ ვე ლი შე სას რუ ლე-

ბელ ვალ დე ბუ ლე ბას  მა შინ ას რუ ლებს, რო დე საც სა ქო ნელ ზე კონ ტროლს 

მომ ხმა რე ბელს გა დას ცემს.

თუმ ცა, იმი სათ ვის, რომ ამო ნა გე ბი მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში აღიარ დეს, 

რო დე საც სა ქონ ლის გა ყიდ ვას კო მერ ციუ ლი ში ნაარ სი აქვს, რო გორც ამას 

სტან დარ ტი მოით ხოვს, სა ჭი როა და მა ტე ბით ორი კრი ტე რიუ მის დაკ მა ყო-
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ფი ლე ბა, ანუ საი მე დოდ შე ფა სე ბა და თან ხის ამო ღე ბის გო ნივ რუ ლი რწმუ-

ნე ბა. 

კონტროლისგადაცემა

სა წარ მო აქ ტივს აკონ ტრო ლებს, რო დე საც მას შეუძ ლია მი სი გა მო ყე ნე ბის 

მიზ ნის /და ნიშ ნუ ლე ბის გან საზ ღვრა და აქ ტი ვი დან ფაქ ტობ რი ვად მთლია ნი 

დარ ჩე ნი ლი სარ გებ ლის მი ღე ბა. კონ ტრო ლის გა და ცე მა, რო გორც წე სი, ემ-

თხვე ვა სა ქონ ლის ფი ზი კუ რი მფლო ბე ლო ბის გა და ცე მას.

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის გა და ცე მა ყო ველ თვის არ არის აუ ცი ლე ბე ლი კონ-

ტრო ლის გა და ცე მის და სა დას ტუ რებ ლად. მა გა ლი თად, რო დე საც გამ ყიდ ვე-

ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას ინარ ჩუ ნებს მხო ლოდ იმი ტომ, რომ დაიც ვას სა-

ვაჭ რო მოთ ხოვ ნის ამო ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

ქვე მოთ აღ წე რი ლია სი ტუა ციე ბი, რო დე საც, მიუ ხე და ვად სა ქონ ლის მომ ხმა-

რებ ლის თვის გა და ცე მი სა, სა ქო ნელ ზე კონ ტროლს გამ ყიდ ვე ლი ინარ ჩუ ნებს 

(ა ნუ კონ ტრო ლი არ გა დაე ცა მომხმარებელს):

·	 რო დე საც კონ კრე ტუ ლი გა ყიდ ვი დან ამო ნა გე ბის მი ღე ბა და მო კი დე-

ბუ ლია მყიდ ვე ლის მიერ ამ სა ქონ ლის გა ყიდ ვა ზე; ეს ის შემ თხვე ვაა, 

რო დე საც სა ქო ნე ლი მომ წო დე ბელს მიე წო დე ბა კონ სიგ ნა ციის შე თან-

ხმე ბით (იხ. პუნ ქტი 6.2);

·	 რო დე საც სა წარ მოს მი წო დე ბუ ლი სა ქონ ლის მონ ტა ჟის მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს და მონ ტა ჟი ჯერ დას რუ ლე ბუ ლი არ არის; და

·	 რო დე საც მყიდ ველს შეს ყიდ ვა ზე უა რის თქმის უპი რო ბო უფ ლე ბა აქვს 

და გამ ყიდ ველ მა და ნამ დვი ლე ბით არ იცის სა ქონ ლის უკან დაბ რუ ნე-

ბის ალ ბა თო ბა.

რო დე საც სა წარ მოს შეუძ ლია სა ქონ ლის უკან დაბ რუ ნე ბის  ალ ბა თო ბის 

დო ნის საი მე დოდ შე ფა სე ბა, სა ქონ ლის უკან დაბ რუ ნე ბის ალ ტერ ნა ტი ვა, 

გავ ლე ნას ახ დენს გა რი გე ბის ფა სის გან საზ ღვრა ზე. 

გარიგებისფასისგანსაზღვრაგონივრულირწმუნებით

გამ ყიდ ველ მა ამო ნა გე ბი რომ აღია როს, მან უნ და შეძ ლოს გა რი გე ბის ფა სის 

საი მე დოდ გან საზ ღვრა, ანუ გა რი გე ბის ფა სი გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბით უნ და 

გან საზ ღვროს.

გა რი გე ბის ფა სი არის ანაზ ღაუ რე ბის ოდე ნო ბა, რომ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბის 

მო პო ვე ბას გამ ყიდ ვე ლი მოე ლის მომ ხმა რებ ლის გან, გა და ცე მუ ლი სა ქონ-

ლის სა ნაც ვლოდ. ბევრ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში გა რი გე ბის ფა სის გან საზ ღვრა 

მარ ტი ვია, გან სა კუთ რე ბით რო დე საც ფა სი ცალ სა ხა დაა მი თი თე ბუ ლი ხელ-

შეკ რუ ლე ბა ში. სხვა, უფ რო რთულ ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში, მა გა ლი თად მო ცე მუ-

ლია ცვა ლე ბა დი ანაზ ღაუ რე ბა, რის გა მოც ხელ შეკ რუ ლე ბის ფა სის და სად-

გე ნად აუ ცი ლე ბე ლია გან სჯა. მა გა ლი თად,  13.7 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად ამო ნა-

გე ბი უნ და შე ფას დეს გა რი გე ბის ფა სით, რო მე ლიც შემ ცირ დე ბა სა წარ მოს 

მიერ და წე სე ბუ ლი სა ვაჭ რო დათ მო ბის, დაუ ყოვ ნებ ლივ ან გა რიშ სწო რე ბის-

თვის ფას დათ მო ბი სა და შე ნა ძე ნის მო ცუ ლო ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი ფას დათ-

მო ბის თან ხე ბით. რო დე საც სა წარ მოს არ შეუძ ლია გა რი გე ბის ფა სის საი მე-

დოდ გან საზ ღვრა, მან  13.4 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად აღია რე ბუ ლი ამო ნა გე ბის 
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ოდე ნო ბა უნ და შეზ ღუ დოს გა წეუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის ოდე ნო ბით, თუ ეს თან-

ხე ბი ამო ღე ბა დია. 

გარიგებისფასისამოღებაგონივრულირწმუნებით

იმი სათ ვის, რომ შეა ფა სოს გა რი გე ბის ფა სი ამო ღე ბა დია თუ არა, ხელ მძღვა-

ნე ლო ბამ უნ და გა ნი ხი ლოს მომ ხმა რე ბელს აქვს თუ არა შე საძ ლებ ლო ბა 

და სურ ვი ლი, რომ გა დაი ხა დოს და პი რე ბუ ლი ანაზ ღაუ რე ბა გა დახ დის ვა-

დის დად გო მი სას, ანუ უნ და შეა ფა სოს მომ ხმა რებ ლის საკ რე დი ტო რის კი. 

მომ ხმა რებ ლის საკ რე დი ტო რის კის შე ფა სე ბის თვის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უნ-

და გაით ვა ლის წი ნოს ყვე ლა შე სა ფე რი სი ფაქ ტი და გა რე მოე ბა, მათ შო რის 

მომ ხმა რებ ლის გან მი ღე ბუ ლი უზ რუნველ ყო ფა და სა წარ მოს გა მოც დი ლე ბა 

ამ მომ ხმა რე ბელ თან მი მარ თე ბით.

ამო ნა გე ბის აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბი შეს რულ დე ბა მხო ლოდ მა შინ, რო-

დე საც არ სე ბობს გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბა, რომ მომ ხმა რე ბე ლი გა დაიხ დის.

რო დე საც სა წარ მოს არ შეუძ ლია გა რი გე ბის ფა სის ამო ღე ბის რწმუ ნე ბის 

მო პო ვე ბა, მან 13.5 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად  ამო ნა გე ბი უნ და აღია როს მი ღე ბუ-

ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ოდე ნო ბით.

(ბ) მომ სა ხუ რე ბის (მათ შო რის, სამ შე ნებ ლო მომ სა ხუ რე ბის) გა წე ვი სას, რო-

დე საც: (i) სა წარ მომ გას წია მომ სა ხუ რე ბა სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ, რაც 

დას ტურ დე ბა მხა რე თა ფორ მა ლუ რი შე თან ხმე ბით (მაგ., მი ღე ბა- ჩა ბა-

რე ბის აქ ტით); (ii) შე საძ ლე ბე ლია გა რი გე ბის ფა სის შე ფა სე ბა გო ნივ რუ-

ლი რწმუ ნე ბით; და (iii) გა რი გე ბის ფა სის მი ღე ბის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბა 

არსებობს. 

თუ სა წარ მო გა დაწ ყვეტს ამო ნა გე ბის ეტა პობ რი ვად აღია რე ბას,  მან უნ-

და გა მოი ყე ნოს მომ სა ხუ რე ბის ეტა პობ რი ვი შეს რუ ლე ბის მე თო დი, რაც 

გუ ლის ხმობს ამო ნა გე ბის აღია რე ბას შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს პრო-

პორ ციუ ლად. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი მე თო დით აღია რე ბუ ლი ამო ნა გე ბი უნ და 

გა ნი საზ ღვროს რა ციო ნა ლურ და თან მიმ დევ რულ სა ფუძ ველ ზე, რო გო-

რი ცაა, მა გა ლი თად შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს ღი რე ბუ ლე ბა, და კავ ში რე-

ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი, შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს მდგო მა რეო ბა ან ეტა პე-

ბის რაო დე ნო ბა.

თუ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ხდე ბა რე გუ ლა რუ ლად ან უწ ყვე ტად გარ კვეუ-

ლი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, სა წარ მომ ამო ნა გე ბი უნ და აღია როს თა-

ნა ბარ ზო მიე რად (წრფი ვი მე თო დით), მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის მთე ლი 

პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, თუ არ არ სე ბობს იმის სა ფუძ ვე ლი, რომ რო-

მე ლი მე სხვა მე თო დის გა მო ყე ნე ბა უფ რო ზუს ტად ასა ხავს ხელ შეკ რუ-

ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ხა სიათს.  

შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს მო ცუ ლო ბა უნ და შე ფას დეს საქ მია ნო ბის შე დე-

გე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლე ბიც გო ნივ რულ ფარ-

გლებ ში გან საზ ღვრა დია და შეიძ ლე ბა პირ და პირ იყოს და კავ ში რე ბუ-

ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვან აქ ტი ვო ბებ თან.  

საქ მია ნო ბის შე დე გე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი მოი ცავს შუა ლე დუ რი შე დე გე ბის 

მაჩ ვე ნებ ლებს, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად წარ მოე ბუ ლი ერ თეუ ლე ბის 
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რაო დე ნო ბა და დას რუ ლე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეტა პე ბი, ან რე სურ სე-

ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რო გო რი ცაა და ნა ხარ ჯე ბი, და ხარ ჯუ ლი სა მუ შაო დრო 

ან გა მო ყე ნე ბუ ლი მან ქა ნა საა თე ბი. გა დახ დის  და მა დას ტუ რე ბე ლი დო-

კუ მენ ტე ბი არ წარ მოად გენს შე ფა სე ბის სა თა ნა დო სა ფუძ ველს, იმ შემ-

თხვე ვის გარ და, თუ ისი ნი არ ასა ხავს შეს რუ ლე ბულ სა მუ შაოს; 

მომ  სა  ხუ  რე  ბის  გა  წე  ვი  დან  მი  ღე  ბუ  ლი  ა მო  ნა  გე  ბის  აღ  რიც  ხვის  თვის  სა  წარ  მომ  

უნ  და  გან  საზ  ღვროს , ა მო  ნა  გე  ბი  შეს  რუ  ლე  ბულ  სა  მუ  შაოს  ყვე  ლა  ზე  უ კეთ  რო -

მე  ლი  მე  თო  დით  დაუ  კავ  შირ  დე  ბა,  პრო  ცენ  ტუ  ლი  შეს  რუ  ლე  ბის  მე  თო  დით  თუ 

 დას  რუ  ლე  ბუ  ლი  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბის  მე  თო  დით .

პრო  ცენ  ტუ  ლი  შეს  რუ  ლე  ბის  მე  თო  დით  შე  ფა  სე  ბუ  ლი  ა მო  ნა  გე  ბი  ყო  ველ  საან -

გა  რიშ  გე  ბო  პე  რიოდ  ში  ა ღიარ  დე  ბა  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბით  გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბულ  

სა  მუ  შაო  თა  შეს  რუ  ლე  ბუ  ლი  ნა  წი  ლის  პრო  პორ  ციუ  ლად .

დას  რუ  ლე  ბუ  ლი  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბის  მე  თო  დით  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  გა  წე  ვი  დან  მო -

გე  ბა  ა ღიარ  დე  ბა  მხო  ლოდ  მა  შინ , რო  დე  საც  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბა  დას  რულ  დე  ბა. 

ნე  ბის  მიერ  მა  სა  წარ  მომ  პრო  ცენ  ტუ  ლი  შეს  რუ  ლე  ბის  მე  თო  დი  უნ  და  გა  მოი -

ყე  ნოს , რო  დე  საც  სა  წარ  მოს  შეუძ  ლია  რა  ციო  ნა  ლურ  და  თა  ნა  მიმ  დევ  რულ  

სა  ფუძ  ველ  ზე  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბის  შეს  რუ  ლე  ბის  მდგო  მა  რეო  ბის  პრო  ცენ  ტუ  ლი 

 სი  დი  დის  გან  საზ  ღვრა.  ეს  შე  საძ  ლე  ბე  ლი  იქ  ნე  ბა,  რო  დე  საც  სა  წარ  მო  პროექ -

ტის  /ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბის   შეს  რუ  ლე  ბის  სტა  დიას  მუდ  მი  ვად  ად  გენ ს გო  ნივ  რუ  ლი 

 შე  ფა  სე  ბე  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბით . პრაქ  ტი  კა  ში,  რო  დე  საც  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  გა  წე  ვა 

 ხდე  ბა  რე  გუ  ლა  რუ  ლად  ან  უწ  ყვე  ტად  გარ  კვეუ  ლი  პე  რიო  დის  გან  მავ  ლო  ბა  ში,  

სა  წარ  მომ  ა მო  ნა  გე  ბი  უნ  და  ა ღია  როს  წრფი  ვი  მე  თო  დით , მომ  სა  ხუ  რე  ბის  გა -

წე  ვის  მთე  ლი  პე  რიო  დის  გან  მავ  ლო  ბა  ში,  თუ  არ  არ  სე  ბობ ს ი მის  სა  ფუძ  ვე  ლი,  

რომ  რო  მე  ლი  მე  სხვა  მე  თო  დის  გა  მო  ყე  ნე  ბა  უფ  რო  ზუს  ტად  ა სა  ხავ ს ხელ  შეკ -

რუ  ლე  ბით  გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბუ  ლი  მომ  სა  ხუ  რე  ბის  გა  წე  ვის  ხა  სიათს. 

პროცენტულიშესრულებისმეთოდი

საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის მდგო მა რეო ბა 

პრო ცენ ტულ მაჩ ვე ნებ ლებ ში შეიძ ლე ბა გა ნი საზ ღვროს სხვა დას ხვა მე თო-

დით, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად გა ყიდ ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა, გა წეუ ლი და ნა-

ხარ ჯე ბი, მიღ წეუ ლი პროგ რე სი  ან ღო ნის ძიე ბე ბის რაო დე ნო ბა, რო დე საც 

მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ხდე ბა მრა ვალ ჯე რა დი აქ ტის მეშ ვეო ბით. თუმ ცა, ხელ-

შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის გან საზ ღვრის თვის 

გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დი სა მუ შაოს დას რუ ლე ბა ში მიღ წეულ ეკო ნო მი კურ 

პროგ რესს რა ციო ნა ლურ და თან მიმ დევ რულ სა ფუძ ველ ზე უნ და ასა ხავ დეს. 

რა ციო ნა ლუ რი ნიშ ნავს შე სა ბა მი სი ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნის არ სის სა მარ-

თლიან ასახ ვას. თან მიმ დევ რუ ლი ნიშ ნავს, რომ შე ფა სე ბის ერ თსა და იმა ვე 

მე თოდს უნ და იყე ნებ დეს სა წარ მო ყვე ლა მსგავ სი ხელ შეკ რუ ლე ბის თვის.

მა გა ლი თად, გან სხვა ვე ბულ გა რე მოე ბებ ში მიღ წეუ ლი პროგ რე სის (ხელ შეკ-

რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის)  დო ნე შეიძ ლე ბა შე ფას დეს შემ დე გი მე თო დე ბით:

·	 დღემ დე ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში გა წეუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის ხვედ-

რი თი წი ლი მთლიან მო სა ლოდ ნელ და ნა ხარ ჯებ ში, რის შე დე გა დაც 
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მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვი სა წარ მო ამო ნა გებს აღია რებს საან გა რიშ გე ბო 

პე რიო დის და სას რულს ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში გა წეუ ლი და ნა-

ხარ ჯე ბის საი მე დო შე ფა სე ბის პრო პორ ციით მთლიან მო სა ლოდ ნელ 

და ნა ხარ ჯებ თან;

·	 დღემ დე გა წეუ ლი რე სურ სის /ძა ლის ხმე ვის შე ფა სე ბის ფარ დო ბა ხელ-

შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში მო სა ლოდ ნელ ძა ლის ხმე ვას თან. მა გა ლი-

თად, პირ და პი რი სა მუ შაო საა თე ბის, მან ქა ნა- საა თე ბის ან გა მო ყე ნე-

ბუ ლი მა სა ლის რაო დე ნო ბის სა ფუძ ველ ზე;

·	 ფი ზი კუ რად შეს რუ ლე ბუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის /სა მუ შაოე ბის რაო დე-

ნო ბის ფარ დო ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში მთლია ნად 

შე სას რუ ლე ბე ლი ღო ნის ძიე ბე ბის /სა მუ შაოე ბის რაო დე ნო ბას თან. ეს 

სა ფუძ ვე ლი შე სა ფე რი სია მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც კონ ტრაქ ტორს 

შეუძ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში შე სას რუ ლე ბე ლი ღო ნის ძიე-

ბე ბის /სა მუ შაოე ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბა.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ეტა პე ბი გა მოი ყე ნე ბა პრო ცენ ტუ ლი შეს რუ ლე ბის მე თო-

დით ამო ნა გე ბის აღ რიც ხვი სას:

1. სა მუ შაოს დას რუ ლე ბის პროგ რე სის შე ფა სე ბა, ზე მოთ აღ წე რი ლი შე-

ფა სე ბის ერ თ-ერ თი სა ფუძ ვლის გა მო ყე ნე ბით (ა ნუ პრო ცენ ტუ ლი შეს-

რუ ლე ბის გა მოთ ვლა);

2. ხელ შეკ რუ ლე ბის მთლია ნი შე ფა სე ბუ ლი ამო ნა გე ბი გაამ რავ ლეთ 

შეს რუ ლე ბის პრო ცენ ტზე, რა თა მიი ღოთ ამო ნა გე ბი, რო მე ლიც უნ და 

აღიარ დეს ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი დან დღემ დე;

3. მიმ დი ნა რე პე რიო დის ამო ნა გე ბი არის დღემ დე დაგ რო ვი ლი ამო ნა გე-

ბი (რო მე ლიც გა მოით ვლე ბა ზე მოთ მო ცე მულ მე-2 ეტაპ ზე), რომელიც 

შემ ცი რე ბუ ლია წი ნა პე რიო დებ ში აღია რე ბუ ლი ამო ნა გე ბით, თუ ასე-

თი არ სე ბობს. 

მაგალითი 4 - პროცენტული შესრულების მეთოდი სახელშეკრულებო 

დანახარჯების საფუძველზე 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო: 

·	 3-წლიან ხელ შეკ რუ ლე ბას აფორ მებს B სა წარ მოს თან შე ნო ბის 
აშენებაზე, 600,000 ლა რის საფასურად, რო მე ლიც სა მი წლიუ რი გა-

დახ დის მეშ ვეო ბით უნ და დაიფაროს, თი თოეუ ლი გა დახ დის ოდე ნო-

ბაა 200,000 ლა რი (მიჩნეულია კრე დი ტის ჩვეუ ლებ რივ ვადად); და

·	 კონ ტრაქ ტის მთლიან  და ნა ხარ ჯებს აფა სებს 300,000 ლარად. 

20X2 წელს A სა წარ მო    კონ ტრაქ ტის და ნა ხარ ჯებს გა და სინ ჯავს და ზრდის 

450,000 ლა რამ დე.

A სა წარ მომ  გან საზ ღვრა, რომ პრო ცენ ტუ ლი შეს რუ ლე ბის მე თო დი უნ და 

გა მოი ყე ნოს, ხო ლო შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე-

ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის და ნა ხარ ჯე ბის სა ფუძ ველ ზე (პრო პორ ციუ ლად) უნ და 

გან საზ ღვროს. 
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ქვე მოთ მო ცე მუ ლია დღემ დე გა წეუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი სა და მთლია ნი და ნა-

ხარ ჯე ბის შე ჯა მე ბა 31 დე კემ ბრის თვის:

თანხები ლარში 20X1 20X2 20X3

გაწეული დანახარჯები (ფაქტობრივი) 150,000 140,000 160,000

შეფასებული მთლიანი დანახარჯები 300,000 450,000 450,000

პროცენტული შესრულების მეთოდის გამოყენებით A საწარმო    სამშენებლო 

მომსახურებიდან ამონაგებს შემდეგნაირად განსაზღვრავს:

თანხები ლარში 20X1 20X2 20X3

დღემდე გაწეული დანახარჯები (A) 150,000 290,000 450,000

შეფასებული მთლიანი დანახარჯები (B) 300,000 450,000 450,000

შესრულების % (C) = A/B 50 % 65% 100%

ხელშეკრულების შეფასებული მთლიანი 
ფასი (D) 600,000 600,000 600,000

კუმულაციური ამონაგების აღიარება 
დღემდე (E) = C * D 300,000 390,000 600,000

წლის ამონაგები = მიმდინარე პერიოდის 
E-ს გამოკლებული წინა პერიოდის E 300,000 90,000 210,000

ქვემოთ მოცემულია ბუღალტრული გატარებები 20X1 წლისთვის:

წელი ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

20X1 გაწეული სახელშეკრულებო დანახარჯების აღრიცხვა

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება: 
გადამუშავების დანახარჯები

150,000

ფულადი სახსრები/სავაჭრო კრედიტორული 
დავალიანება

150,000

მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან მიღებული 
ამონაგების აღრიცხვა 

დარიცხული მისაღები შემოსავალი 100,000

ფულადი სახსრები 200,000

ამონაგები - მომსახურების გაწევიდან 300,000

20X1 წელს ამ კონ ტრაქ ტი დან მი ღე ბუ ლი მთლია ნი მო გე ბა არის 150,000 ლა-

რი, ანუ 300,000 ლა რი კონ ტრაქ ტი დან ამო ნა გე ბი, შემ ცი რე ბუ ლი 150,000 ლა-

რი კონ ტრაქ ტის და ნა ხარ ჯე ბით.
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მა გა ლი თი 5 - პრო ცენ ტუ ლი შეს რუ ლე ბის მე თო დი: სა მუ შაოს გა ნუ საზ ღვრე-

ლი მო ცუ ლო ბა 

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო, რო მე ლიც ობიექ ტე ბის ცოც ხა ლი ძა ლე ბით დაც-

ვის მომ სა ხუ რე ბას ეწე ვა, სიგ ნა ლი ზა ციის /გან გა შის სის ტე მა ზე რეა გი რე ბის 

ფორ მით, 3 წლიან ხელ შეკ რუ ლე ბას აფორ მებს მომ ხმა რე ბელ თან. ხელ-

შეკ რუ ლე ბის მთლია ნი ფა სია 30,000 ლა რი. ხელ შეკ რუ ლე ბა ში არ არის მი-

თი თე ბუ ლი რეა გი რე ბე ბის რაო დე ნო ბა, რად გან A სა წარ მოს მოეთ ხო ვე ბა 

სამ წლია ნი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში იმ დენ ჯერ რეა გი რე ბა, რამ დენ ჯე რაც 

მომ ხმა რებ ლის გან გა შის სის ტე მა ჩაირ თვე ბა.

გა წეუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი, მომ ხმა რებ ლის გან მოთ ხოვ ნი ლი და მი ღე ბუ ლი 

თან  ხე ბი მო ცე მუ ლია ქვე მოთ:

დასახელება (თანხები მოცემულია 
ლარებში)

20X1 20X2 20X3

გაწეული და გადახდილი დანახარჯები 8,000 10,000 4,000

მოთხოვნილი და მიღებული 11,000 10,000 9,000

ვინაიდან  ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ A საწარმომ  უსაფრთხოე-

ბის მომსახურება განუსაზღვრელი რაოდენობის ღონისძიებებით უნდა  

უზრუ ნველყოს სამწლიან პერიოდში, A საწარმომ  ამონაგები წრფივი 

მეთოდით უნდა აღიაროს 20X1 - 20X3 წლებში. შესაბამისად, წლიური 

ამონაგებია 10,000 ლარი (ანუ 30,000 ლარი ხელშეკრულების ფასი /3 წელი).   

20X1 წელს A საწარმო    შემდეგ ბუღალტრულ გატარებებს ასრულებს:

წელი ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

20X1 გაწეული დანახარჯების აღრიცხვა

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება: 
გადამუშავების დანახარჯები 8,000

ფულადი სახსრები 8,000

შემოსავლის აღრიცხვა

ფულადი სახსრები 11,000

გადავადებული შემოსავალი 1,000

ამონაგები - მომსახურების გაწევიდან 10,000

20X1 წლის მთლიანი მოგება არის 2,000 (ანუ 10,000 ლარი ამონაგები, 

შემცირებული 8,000 ლარით, დანახარჯები).

გარიგების ფასისა და მისი ამოღების/მიღების შეფასება გონივრული რწმუ-

ნებით 

აღიარების კრიტერიუმები იგივეა, რაც მითითებული იყო საქონლის გა ყიდ-

ვიდან ამონაგების აღიარებისთვის (იხ. ზემოთ). 
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(გ) როიალ ტებ თან და კავ ში რე ბით, რო დე საც: (i) დაა რიც ხავს როიალტს მომ ხმა-

რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად; (ii) შე-

საძ ლე ბე ლია და რიც ხუ ლი როიალ ტის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბით შე ფა სე ბა; და 

(iii) არ სე ბობს და რიც ხუ ლი როიალ ტის მი ღე ბის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბა.

როიალ ტი არის სხვა სა წარ მოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის (მა გა ლი-

თად, პა ტენ ტე ბი, საავ ტო რო უფ ლე ბე ბი, ფრან ჩი ზი, ხე ლოვ ნე ბის ნა მუ შევ-

რე ბი, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად პიე სე ბი, წიგ ნე ბი, ფილ მე ბი და მუ სი კა) ან 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის (თევ ზაო ბა, ნა დი რო ბა, სა სარ გებ ლო წია ღი სეუ ლის 

მო პო ვე ბა) გა მო ყე ნე ბის თვის გა დახ დი ლი თანხა. 

თუმ ცა, ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო-

ბა როიალ ტი არ არის. მა გა ლი თად, A სა წარ მო    ქმნის და აპა ტენ ტებს ახალ 

მე დი კა მენტს. რად გან მას არ გააჩ ნია ექ სპერ ტუ ლი ცოდ ნა და ფი ნან სუ რი 

რე სურ სე ბი მე დი კა მენ ტის კო მერ ციუ ლი წარ მოე ბის თვის, ის პა ტენტს ყი დის 

მრავალეროვნული ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია ზე.

A სა წარ მო    პა ტენ ტის გა ყიდ ვი დან ამო ნა გებს აღაი რებს, რო გორც სა ქონ-

ლის გა ყიდ ვი დან ამო ნა გებს, რაც  13.3 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად აღიარ დე ბა.

სხვა წყა როე ბი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბის მსგავ სად როიალ ტი დან მი ღე ბუ-

ლი ამო ნა გე ბის თვი საც სა ჭი როა გა რი გე ბის ფა სის საი მე დოდ შე ფა სე ბი სა და 

ამო ღე ბის გო ნივ რუ ლი რწმუნება.

მა გა ლი თი 6 - როიალ ტე ბი

A სა წარ მო    მის მიერ შექ მნილ მუ სი კა სა და მუ სი კა ლურ ვი დეო ზე ინარ ჩუ-

ნებს საავ ტო რო უფ ლე ბას. მუ სი კი სა და მუ სი კა ლუ რი ვი დეოე ბის გა მო ყე ნე-

ბი სათ ვის ის როიალ ტებს აკის რებს მომ ხმა რებ ლებს.

20X1 წელს სა ტე ლე ვი ზიო  კომ პა ნიებ სა და რა დიო სად გუ რებ თან როიალ-

ტის შე სა ხებ შე თან ხმე ბე ბით A სა წარ მომ  გამოიმუშავა: 

·	 30,000 ლა რი სა ტე ლე ვი ზიო კომ პა ნიის გან, რო მელ მაც მი სი ვი დეოე ბი 

ეთერ ში 10,000-ჯერ გაუშ ვა (ანუ როიალ ტის გა ნაკ ვე თია 3 ლა რი თი თო 

ეთერ ში გაშ ვე ბა); და 

·	 10,000 ლა რი რა დიო სად გუ რე ბი დან, მი სი მუ სი კა ლუ რი ჩა ნა წე რე ბის 

ეთერ ში 10,000-ჯერ გაშ ვე ბის თვის  (ანუ როიალ ტის გა ნაკ ვე თია 1 ლა-

რი ეთერ ში ერ თხელ გაშვება). 

მსგავ სი ამო ნა გე ბი აი სა ხე ბა A სა წარ მოს შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ-

ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლში „წმინ და ამო ნა გე ბი - სხვა 

(როიალტები)“.

13.4 რო დე საც შეუძ ლე ბე ლია გა რი გე ბის ფა სის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბით შე-

ფა სე ბა, მა შინ სა წარ მომ ამო ნა გე ბი უნ და აღია როს მხო ლოდ გა წეუ ლი 

და ნა ხარ ჯე ბის ფარ გლებ ში, რო მე ლიც ცალ სა ხად ანაზ ღაუ რე ბა დია, მომ-

ხმა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად.
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სა  წარ  მომ  შეიძ  ლე  ბა  მხო  ლოდ  იშ  ვიათ  შემ  თხვე  ვებ  ში  ვერ  შეძ  ლოს  გა  რი  გე -

ბის  ფა  სის  გო  ნივ  რუ  ლი  რწმუ  ნე  ბით  შე  ფა  სე  ბა.  

13.5 რო დე საც მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა ნუ საზ ღვრე ლო ბაა და კავ ში რე ბუ ლი ამო ნა-

გე ბის მი ღე ბას თან, ამო ნა გე ბი უნ და აღიარ დეს მხო ლოდ ფუ ლა დი სახ-

სრე ბის მი ღე ბი სას.

რო  დე  საც  არ  ა რის  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  გა  რი  გე  ბის  ფა  სის  მი  ღე  ბა,  ხელ  მძღვა  ნე -

ლო  ბამ  უნ  და  გა  ნაგ  რძოს  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბის  შე  ფა  სე  ბა  ყო  ვე  ლი  საან  გა  რიშ  გე -

ბო  პე  რიო  დის  ბო  ლოს , რა  თა  გან  საზ  ღვროს , ა მო  ღე  ბა  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  ხომ  

არ  გახ  და. 

მაგალითი 7 - მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობა ანაზღაურებასთან და-

კავ შირებით 

31/12/20X1 წელს:

·	 A საწარმო საქონელს კრედიტით ყიდის მომხმარებელზე 10,000 ლა-

რად;

·	 A საწარმომ  იცის, რომ მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობაა და კავ-

შირებული მომხმარებლის მიერ გარიგების ფასის გადახდის შე სა-

ძლებლობასთან;

·	 საქონელზე კონტროლი A საწარმოსგან გადაცემულია მომხმარებელზე. 

20X1 წლის დეკემბერში A საწარმო    1,000 ლარს იღებს მომხმარებლისგან.

20X2 წლის დეკემბერში გარიგების ფასის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული 

განუსაზღვრელობა გადაიჭრა, როდესაც მომხმარებელმა დაფინანსება 

მიიღო ინვესტორისგან. 

20/01/20X3 წელს A საწარმომ   მომხმარებლისაგან მიიღო 9,000 ლარი.   

A საწარმომ  რა ოდენობის ამონაგები უნდა აღიაროს, 20X1 წელს, 20X2 წელს 

და 20X3 წელს?

ვინაიდან საქონლის გაყიდვისას ანაზღაურების მიღებასთან მნიშვნელო-

ვანი განუსაზღრელობა იყო დაკავშირებული, A საწარმო ამონაგების სახით 

აღიარებს მხოლოდ მომხმარებლისგან მიღებულ ფულად სახსრებს (ანუ 20X1 

წლის დეკემბერში მიღებულ 1,000 ლარს) მანამ, სანამ ეს მნიშვნელოვანი 

განუსაზღვრელობა არ გადაიჭრება 20X2 წელს.

დასახელება (თანხები 
ლარებშია)

20X1 20X2 20X3

წმინდა ამონაგები - საქონლის 
გაყიდვა

1,000 9,000 -
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13.6 ამას თან, თუ ამ გვა რი გა ნუ საზ ღვრე ლო ბა ამო ნა გე ბის აღია რე ბის შემ დეგ 

წარ მოიქ მნე ბა, სა წარ მომ ხარ ჯის სა ხით უნ და ასა ხოს გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა-

ლი   შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა-

ში იმ საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ში, რო დე საც წარ მოიქ მნა გა ნუ საზ ღვრე ლო-

ბა (იხ. მე-5 გან ყო ფი ლე ბა - „ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი“). დაუშ ვე ბე ლია 

თავ და პირ ვე ლად ასა ხუ ლი ამო ნა გე ბის სი დი დის კო რექ ტი რე ბა.

მაგალითი 8 - რო დე საც ანაზ ღაუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა ნუ საზ ღვრე-

ლო ბა გა ყიდ ვის შემ დეგ წარ მოი შო ბა.

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-7 მა გა ლით ში, გარ და იმი სა, რომ ანაზ ღაუ რე ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი გა ნუ საზ ღვრე ლო ბა წარ მოიქ მნე ბა 10/01/20X2 წელს. სხვა 

სიტყვებით: 

·	 31/12/20X1 წელს, გა ყიდ ვის შემ დეგ A სა წარ მო    გო ნივ რუ ლო ბის 

ფარ გლებ ში სრუ ლად გა დახ დას მოე ლის;

·	 10/01/20X2 წელს სტი ქიუ რი უბე დუ რე ბის შე დე გად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

გა ნუ საზ ღვრე ლო ბა წარ მოიშ ვა A სა წარ მოს     მიერ მომ ხმა რებ ლის-

გან ანაზ ღაუ რე ბის მი ღე ბას თან დაკავშირებით. 

A სა წარ მომ  რა ოდე ნო ბის ამო ნა გე ბი უნ და აღია როს, 20X1 წელს, 20X2 წელს 

და 20X3 წელს?

რად გან  31/12/20X1 წელს დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია პუნ ქტში 13.3 მო ცე მუ ლი 

აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბი (ამ დროს გა რი გე ბის ფა სის ანაზ ღაუ რე ბას თან 

და კავ ში რე ბით გა ნუ საზ ღვრე ლო ბა არ არ სე ბობს), A სა წარ მო    20X1 წელს 

გა ყი დუ ლი სა ქონ ლი დან ამო ნა გებს აღიარებს. 

დასახელება (თანხები ლარებშია) 20X1 20X2 20X3

წმინდა ამონაგები - საქონლის გაყიდვა 10,000 - -

20X2 წელს A სა წარ მო    აღ რიც ხავს სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნის გაუ ფა სუ რე ბას, პუნ-

ქტის 5.13 შე სა ბა მი სად (იხ. მე-5 გან ყო ფი ლე ბა - ფი ნან სუ რი ინსტრუმენტები).

შე ფა სე ბა

13.7 სა წარ მომ ამო ნა გე ბი უნ და შეა ფა სოს გა რი გე ბის ფა სით, რო მე ლიც შემ-

ცირ დე ბა სა წარ მოს მიერ და წე სე ბუ ლი სა ვაჭ რო დათ მო ბის, დაუ ყოვ ნებ-

ლივ ან გა რიშ სწო რე ბის თვის ფას დათ მო ბი სა და შე ნა ძე ნის მო ცუ ლო ბა ზე 

და მო კი დე ბუ ლი ფას დათ მო ბის თან ხე ბით.

სა  წარ  მომ  ა მო  ნა  გე  ბი  უნ  და  შეა  ფა  სოს  თან  ხით , რომ  ლის  მი  ღე  ბის  უფ  ლე  ბის  

მო  პო  ვე  ბა  საც  მოე  ლის  და  ა რა  თან  ხით , რომ  ლის  ა მო  ღე  ბა  საც  მოე  ლის . ეს  

ნიშ  ნავ ს, რომ  ა მო  ნა  გე  ბის  სი  დი  დე   შემ  ცირ  დე  ბა  მომ  ხმა  რებ  ლის  ი სე  თი  მო -

ტი  ვი  რე  ბის  და  ნა  ხარ  ჯე  ბით , რო  გო  რი  ცაა  სა  ვაჭ  რო  დათ  მო  ბის , დაუ  ყოვ  ნებ  ლივ  

ან  გა  რიშ  სწო  რე  ბის  თვის  ფას  დათ  მო  ბი  სა  და  შე  ნა  ძე  ნის  მო  ცუ  ლო  ბა  ზე  და  მო -

კი  დე  ბუ  ლი  ფას  დათ  მო  ბის  თან  ხე  ბი,  მაგ  რამ  სა  წარ  მომ  ა მო  ნა  გე  ბი  არ  უნ  და 

 შეამ  ცი  როს  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  უი  მე  დო  მოთ  ხოვ  ნე  ბის  გამო (უი  მე  დო  ვა  ლე  ბის  
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ბუ  ღალ  ტრუ  ლი  აღ  რიც  ხვის  შე  სა  ხებ  ინ  ფორ  მა  ციის  თვის  ი ხი  ლეთ  პუნ  ქტი  13.6). 

ქვე  მოთ  მოკ  ლედ  ა რის  ახ  სნი  ლი  მომ  ხმა  რებ  ლის  მო  ტი  ვი  რე  ბა. 

დაუ  ყოვ  ნებ  ლივ  ან  გა  რიშ  სწო  რე  ბის  თვის  ფას  დათ  მო  ბას  სთა  ვა  ზო  ბენ  მომ  ხმა -

რებ  ლებ ს, რომ  ლე  ბიც  რო  გორ ც წე  სი  კრე  დი  ტით  ყი  დუ  ლო  ბენ  სა  ქო  ნელ  ს/მომ -

სა  ხუ  რე  ბას , რა  თა  წაა  ხა  ლი  სონ  დაუ  ყოვ  ნებ  ლი  ვი  გა  დახ  და  (დაუ  ყოვ  ნე  ბე  ლი 

 გა  დახ  და  შეიძ  ლე  ბა  გან  ხორ  ციელ  დეს  წი  ნას  წარ  შე  თან  ხმე  ბულ  გო  ნივ  რულ  ვა -

და  ში/  პე  რიოდ  ში,  რის  შე  დე  გა  დაც  მყიდ  ვე  ლი  სა  წარ  მო  მიი  ღებ ს წი  ნას  წარ  მო -

ლა  პა  რა  კე  ბულ  ფას  დათ  მო  ბას )1. გა  რან  ტი  რე  ბუ  ლი  არ  ა რის , რომ  მომ  ხმა  რებ -

ლე  ბი  გა  ყიდ  ვის  მო  მენ  ტში  გა  მოი  ყე  ნე  ბენ  დაუ  ყოვ  ნებ  ლივ  ან  გა  რიშ  სწო  რე  ბის  

ფას  დათ  მო  ბას , რად  გან  ეს  და  მო  კი  დე  ბუ  ლია  ი მა  ზე,  მომ  ხმა  რე  ბე  ლი  გა  დაიხ  დის  

თუ  ა რა  თან  ხას  მსგავ  სი  ან  გა  რიშ  სწო  რე  ბის  თვის  გან  საზ  ღვრულ  პე  რიოდ  ში.  

შე  ნა  ძე  ნის  მო  ცუ  ლო  ბა  ზე  და  მო  კი  დე  ბუ  ლი  ფას  დათ  მო  ბა  ა რის  გა  ყიდ  ვე  ბის  წა -

ხა  ლი  სე  ბის  პროგ  რა  მა,  რომ  ლის  ფარ  გლებ  ში  სა  წარ  მო  თან  ხას  უხ  დის  თა  ვის  

მომ  ხმა  რებ  ლებ ს, რო  დე  საც  ი სი  ნი  მიაღ  წე  ვენ  შეს  ყიდ  ვე  ბის  წი  ნას  წარ  დად  გე -

ნილ  /შე  თან  ხმე  ბულ  კუ  მუ  ლა  ციურ  დო  ნეს .

მომ  ხმა  რებ  ლის  მო  ტი  ვი  რე  ბამ  შეიძ  ლე  ბა  მრა ვალ მხრივ იქო ნიოს გავ ლე ნა 

ამო ნა გე ბის აღია რე ბის ოდე ნო ბა სა და ვა დებ ზე. შეიძ ლე ბა წარ მოიშ ვას და-

მა ტე ბი თი (ა ხა ლი) შე სას რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რაც გავ ლე ნას იქო-

ნიებს ამო ნა გე ბის აღია რე ბის ვა დებ ზე, გარ და ამი სა, მო ტი ვი რე ბი სას ხში-

რად იყე ნე ბენ ცვა ლე ბად გა რი გე ბის ფა სებს რა მაც შეიძ ლე ბა გავ ლე ნა მოახ-

დი ნოს აღია რე ბუ ლი ამო ნა გე ბის ოდე ნო ბა ზე. 

ცვა ლე ბა დი პი რო ბი თი თან ხე ბი ამო ნა გებ ში მხო ლოდ მა შინ აი სა ხე ბა, რო-

დე საც მა ღა ლია ალ ბა თო ბა, რომ მოხ დე ბა ამო ნა გე ბის მი ღე ბა, ან /და რო-

დე საც ცვა ლე ბად ანაზ ღაუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა ნუ საზ ღვრე ლო ბა 

გა დაიჭ რე ბა. გან ვი ხი ლოთ რა მო დე ნი მე მა გა ლი თი. 

მა გა ლი თი 9 - დაუ ყოვ ნებ ლივ ან გა რიშ სწო რე ბის ფას დათ მო ბით მი ღე ბუ ლი 

ამო ნა გე ბის შე ფა სე ბა  

01/01/20X1 წელს A სა წარ მო ჩვეუ ლებ რი ვი საკ რე დი ტო პი რო ბე ბით (ამ 

შემ თხვე ვა ში, 30 დღია ნი უპ რო ცენ ტო კრე დი ტი, 5% დაუ ყოვ ნებ ლივ ან გა-

რიშ სწო რე ბის თვის, თუ გა დახ და გა ყიდ ვი დან 15 დღე ში გან ხორ ციელ დე ბა) 

1,000 ლა რის სა ქო ნელს ყი დის მომხმარებელზე. 

10/01/20X1 A სა წარ მომ  მომ ხმა რებ ლის გან 950 ლა რი მიიღო. 

A სა წარ მო    სა ქონ ლის გა ყიდ ვას შემ დეგ ნაი რად აღრიცხავს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სავაჭრო მოთხოვნა/ფულადი სახსრები 950(1)

ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან 950

შენიშვნა: 

(1) მომ ხმა რებ ლის თვის გაგ ზავ ნი ლი ან გა რიშ ფაქ ტუ რა 1,000 ლარ ზე, გა მოკ ლე ბუ ლი 

50 ლა რი დაუ ყოვ ნებ ლივ ან გა რიშ სწო რე ბის თვის (ანუ 1,000 ლა რის 5%).

1  მსგავსი პირობები ასევე ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებითაც მოიხსენიება.
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თუ მომ ხმა რე ბე ლი გა დახ დას 31/01/20X1 წლამ დე დაა ყოვ ნებს, ის 1,000 

ლარს გა დაიხ დის. ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბა იქ ნე ბა: 

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სავაჭრო მოთხოვნა/ფულადი 
სახსრები

1,000

ამონაგები საქონლის 
გაყიდვიდან

1,000

მა გა ლი თი 10 -  შე ნა ძე ნის მო ცუ ლო ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი ფას დათ მო ბით გა-

ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბის შე ფა სე ბა 

01/01/20X1 A სა წარ მო     ლეპ ტო პებს ყი დის, თი თოეუ ლის ფა სია 500 ლა რი 

(ფა სი კა ტა ლო გის მიხედვით). 

01/12/20X1 წელს, B სა წარ მოს     მიერ უფ რო მე ტი კომ პიუ ტე რის ყიდ ვის წა-

სა ხა ლი სებ ლად A სა წარ მო    B სა წარ მოს     დაჰ პირ და, რომ ის გა სა ყიდ ფასს 

450 ლა რამ დე შეამ ცი რებ და, თუ B სა წარ მო 50-ზე მეტ ლეპ ტოპს იყი დი და A 

სა წარ მოს გან გარ კვეულ პე რიოდ ში (ანუ 01/12/20X1-დან 30/11/20X2-მდე).

31/12/20X1 წელს A სა წარ მომ  დაად გი ნა, რომ:

·	 B სა წარ მომ  კომ პიუ ტე რი იყი და 20X1 წლის დე კემ ბერ ში;

·	 B სა წარ მოს შეს ყიდ ვე ბი წა ხა ლი სე ბის პე რიოდ ში ვერ გა დაა ჭარ ბებს 

50 კომ პიუ ტერს, ამი ტომ B სა წარ მო ვერ მიი ღებს შე ნა ძე ნის მო ცუ ლო-

ბა ზე და მო კი დე ბულ ფას დათ მო ბას.

20X2 წლის ოქ ტომ ბერ ში A სა წარ მომ წა რად გი ნა წლიუ რი ფი ნან სუ რი ან გა-

რიშ გე ბა 20X1 წლის 31 დე კემ ბრის მდგო მა რეო ბით.  A სა წარ მომ  დაად გი ნა, 

რომ:

·	 B სა წარ მომ  და მა ტე ბით 9 კომ პიუ ტე რი იყი და 20X2 წელს;

·	 B სა წარ მოს შეს ყიდ ვე ბი წა ხა ლი სე ბის პე რიოდ ში ვერ გა დაა ჭარ ბებს 

50 კომ პიუ ტერს, ამი ტომ B სა წარ მო ვერ მიი ღებს შე ნა ძე ნის მო ცუ ლო-

ბა ზე და მო კი დე ბულ ფასდათმობას.

20X2 წლის ნოემ ბერ ში B სა წარ მომ     მოუ ლოდ ნე ლად 50 კომ პიუ ტე რი იყი-

და A საწარმოსგან.

რა ოდე ნო ბის ამო ნა გე ბი უნ და აღია როს 20X1 წელს და 20X2 წელს A სა წარ-

მომ  B სა წარ მოს თვის სა ქონ ლის მი ყიდ ვის ოპე რა ციას თან და კავ ში რე ბით? 

დასახელება (თანხები ლარებშია) 20X1 20X2

წმინდა ამონაგები - საქონლის გაყიდვა 500 26,500(1)

შენიშვნა: 

(1) 59 კომ პიუ ტე რი x 450 ლა რი, გა მოკ ლე ბუ ლი 50 ლა რი - 20X1 წელს გა ყი დუ ლი 

კომ პიუ ტე რის სააღ რიც ხვო შე ფა სე ბის შესწორება.
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მა გა ლი თი 11 -  11: შე ნა ძე ნის მო ცუ ლო ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი ფას დათ მო ბით 

გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბის შე ფა სე ბა   

ფაქ ტე ბი იგი ვეა, რაც მე-10 მა გა ლით ში, გარ და იმი სა, რომ B სა წარ მო 50 კომ-

პიუ ტერს 20X2 წლის ივ ნის ში ყი დუ ლობს (ანუ მა ნამ, სა ნამ A სა წარ მო    20X1 
წლის 31 დე კემ ბრის წლიურ ან გა რიშ გე ბას წა რუდ გენს სამსახურს).

რა ოდე ნო ბის ამო ნა გე ბი უნ და აღია როს 20X1 წელს და 20X2 წელს A სა წარ-

მომ  B სა წარ მოს თვის სა ქონ ლის მი ყიდ ვის ოპე რა ციას თან და კავ ში რე ბით? 

დასახელება (თანხები ლარებშია) 20X1 20X2

წმინდა ამონაგები - საქონლის გაყიდვა 450(1) 26,550(2)

შენიშვნა:  

(1) 18.3 პუნ ქტის შეს ბა მი სად, რად გან ამ შეკ ვე თით გა დაიჭ რე ბა გა ნუ საზ-

ღვრე ლო ბა, რო მე ლიც არ სე ბობ და 31/12/20X1 წელს, A სა წარ მო    ამ 

შეკ ვე თის გავ ლე ნას გაით ვა ლის წი ნებს 31/12/20X1 წელს დას რუ ლე ბუ-

ლი წლის ამო ნა გე ბის შეფასებისას.  

(2) 59 კომ პიუ ტე რი x 450 ლარი.

13.8 რო დე საც სა წარ მო ყი დის სა ქო ნელს ან მომ სა ხუ რე ბას შემ დგო მი გა დახ-

დის პი რო ბით და შემ დგო მი გა დახ დის ფა სი მე ტია დაუ ყოვ ნებ ლივ გა-

დახ დის ფას ზე, მა შინ ამო ნა გე ბი აღიარ დე ბა დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის 

ფა სით, ხო ლო სხვაო ბა შემ დგო მი გა დახ დის ფას სა და გა რი გე ბის ფასს 

შო რის აღი რიც ხე ბა წრფი ვი მე თო დით, მე-5 გან ყო ფი ლე ბის – „ფი ნან სუ-

რი ინ სტრუ მენ ტე ბი“ – შე სა ბა მი სად.

მაგალითი 12 - ამო ნა გე ბის შე ფა სე ბა, ან გა რიშ სწო რე ბის გა და ვა დე ბა ჩვეუ-

ლებ რივ საკ რე დი ტო პე რიოდ ზე უფ რო ხან გრძლი ვი ვა დით

01/10/20X1 წელს A სა წარ მო    12,000 ლა რად ყი დის სა ქო ნელს  B სა წარ მო-

ზე  2 წლია ნი „უპ რო ცენ ტო“ კრე დი ტით, რო დე საც ამ სა ქონ ლის დაუ ყოვ ნებ-

ლივ გა ყიდ ვის ფა სია  10,000 ლარი. 

რა ოდე ნო ბით შე მო სა ვა ლი უნ და აღია როს A სა წარ მომ  20X1 წელს და 20X2 

წელს?

დასახელება (თანხები ლარებშია) 20X1 20X2

წმინდა ამონაგები - საქონლის გაყიდვა 10,000(1) -

საპროცენტო შემოსავალი 1,000(2) 1,000(2)

შენიშვნები: 

(1) რად გან გა დახ და ან გა რიშ სწო რე ბის ჩვეუ ლებ რივ საკ რე დი ტო პი რო ბებ ზე უფ რო 

ხან გრძლი ვა დაა გა და ვა დე ბუ ლი, სა ქონ ლის გა ყიდ ვი დან ამო ნა გე ბი შე ფა სე ბუ-

ლია დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სით. 
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(2) 5.12 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად (იხ. მე-5 გან ყო ფი ლე ბა - ფი ნან სუ რი ინსტრუმენტები) 
B სა წარ მოს თვის მი ცე მულ და ფი ნან სე ბა ზე საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი წრფი ვი 

მე თო დით უნ და აღიარ დეს (12,000 ლა რი გა და ვა დე ბუ ლი კრე დი ტით გა სა ყი დი 

ფა სი, გა მოკ ლე ბუ ლი 10,000 ლა რი დაუ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფასი)/2 წლით გა-

დახ დის გადავადება. 

ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი

13.9 რო დე საც მომ ხმა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა ზა რა ლია ნი 

ხელ შეკ რუ ლე ბა ხდე ბა, სა წარ მომ უნ და გა მოი ყე ნოს მე-11 გან ყო ფი ლე ბა 

– „ა ნა რიც ხე ბი, პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი“. 

მაგალითი 13 - ამო ნა გე ბის შე ფა სე ბა, ზა რა ლია ნი ხე ლეკ რუ ლე ბა

30/11/20X1 წელს: 

·	 A სა წარ მო    (გამყიდველი) ხელ შეკ რუ ლე ბას აფორ მებს გარ კვეუ-

ლი სა ქონ ლის B სა წარ მოთ ვის 10,000 ლა რად მი ყიდ ვა ზე 01/01/20X2 

წელს. 

·	 A სა წარ მო    მოე ლის 3,000 ლა რი მო გე ბის მი ღე ბას სა ქონ ლის B სა-

წარ მოს თვის მიყიდვიდან.

31/12/20X1 წელს ფა სის გაუთ ვა ლის წი ნე ბე ლი, უარ ყო ფი თი ცვლი ლე ბის გა-

მო   20X1 წლის დეკემბერში, A სა წარ მომ  გან საზ ღვრა, რომ 01/01/20X1 

წელს ის 1,000 ლა რის ოდე ნო ბით ზა რალს მიი ღებ და სა ქონ ლის B სა წარ-

მოს თვის მი ყიდ ვი დან (ანუ 10,000 ლა რის შე მო სა ვალს გა მოკ ლე ბუ ლი 11,000 

ლა რი). 

რა ოდე ნო ბის შე მო სა ვა ლი უნ და აღია როს A სა წარ მომ  20X1 წელს და 20X2 

წელს?

დასახელება (თანხები ლარებშია) 20X1 20X2

წმინდა ამონაგები - საქონლის გაყიდვა - 10,000

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება - შესყიდვები 1,000(1) 10,000(2)

შენიშვნები: 

(1) ანა რიც ხი ზა რა ლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბი სათ ვის (შეფასებულია მო სა ლოდ ნე ლი ზა-

რა ლით, რაც გა ნი საზ ღვრა 10,000 ლა რი აუ ცი ლე ბე ლი ხარ ჯე ბის გა წე ვის სა ფუძ-

ველ ზე,  11.13 პუნ ქტის შესაბამისად)

(2) 11,000 ლა რია ნი შეს ყიდ ვა 20X2 წელს, გა მოკ ლე ბუ ლი 1,000 ლა რი ზა რა ლი, ასა-

ხუ ლი 20X1 წელს.
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me-14 ganyofileba

სა ხელ მწი ფო გრან ტე ბი

მოქ მე დე ბის სფე რო

14.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა ყვე ლა სა ხის სა ხელ მწი ფო გრან ტის 

აღ რიც ხვის მოთ ხოვ ნებს. სა ხელ მწი ფო გრან ტი არის სა ხელ მწი ფოს მიერ 

სა წარ მო სათ ვის გა წეუ ლი დახ მა რე ბა, რე სურ სე ბის გა და ცე მის სა ხით, სა-

წარ მოს საქ მია ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი, წარ სულ ში შეს რუ ლე ბუ ლი ან 

მო მა ვალ ში შე სას რუ ლე ბე ლი გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბის სა ნაც ვლოდ.

 

ტერ მი ნი „სა ხელ მწი ფო“ ფარ თო ცნე ბაა, მოი ცავს სა მი ნის ტროებს, სა ხელ-

მწი ფო უწ ყე ბებ სა და მსგავს ად გი ლობ რივ, ეროვ ნულ ან საერ თა შო რი სო 

ორ გა ნოებს .

სა ხელ მწი ფოს გან მი ღე ბულ დახ მა რე ბას შეიძ ლე ბა მრა ვალ ნაი რი ფორ მა 

ჰქონ დეს, მათ შო რის: 

·	 ფუ ლა დი გრანტი: მსგავ სი გრან ტე ბით შეიძ ლე ბა ხორ ციელ დე ბო-

დეს გარ კვეუ ლი პროექ ტე ბის (რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად სა სოფ ლო- 

სა მეურ ნეო - მრა ვალ წლია ნი ბა ღე ბი ან სა ნერ გეე ბი; ინო ვა ციუ რი 

პროექ ტე ბი, სტარ ტა პე ბი) თა ნა და ფი ნან სე ბა (ან სრუ ლი და ფი ნან სე-

ბა) გარ კვეულ ზღვრამ დე მთლია ნი თან ხე ბის გა დახ დით (მა გა ლი თად, 

15,000 ლა რამ დე თი თოეულ სა წარ მო ზე ან პროექ ტის მთლია ნი და ნა-

ხარ ჯე ბის 70%).

·	 გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვის ჩუქება: მა გა ლი თად, სა ხელ მწი ფოს გან უსას-

ყიდ ლოდ (ან ნო მი ნა ლუ რი გა დახ დის სა ნაც ვლოდ) მი ღე ბუ ლი შე ნო ბა, 

მი წა ან და ნად გა რი. გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის ამ გვარ მი ღე ბას, რო-

გორც წე სი, ახ ლავს პი რო ბე ბი, მა გა ლი თად, გარ კვეუ ლი ოდე ნო ბის 

თან ხის ინ ვეს ტი რე ბა, ან ქო ნე ბის პრო ფი ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა (სა მე დი ცი-

ნო ან სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ სტი ტუ ტე ბის შემთხვევაში).   

·	 სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე და ბა ლი გა ნაკ ვე თის მქო ნე სესხი: 

სა ხელ მწი ფო საან გა რიშ გე ბო სა წარ მოს უზ რუნ ველ ყოფს უპ რო ცენ ტო 

(ან სა ბაზ რო გა ნაკ ვეთ ზე და ბა ლი გა ნაკ ვე თის მქო ნე) სეს ხით, მა გა ლი-

თად, პროექ ტის  ან ისე თი ქმე დე ბე ბის გან სა ხორ ციე ლებ ლად, რა საც 

სა წარ მო სხვა შემ თხვე ვა ში არ გაა კე თებ და. მარ თა ლია, სეს ხის ვალ-

დე ბუ ლე ბა მე-5 გან ყო ფი ლე ბის - ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი - მოქ მე-

დე ბის სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა, მაგ რამ უპ რო ცენ ტო (ან სა ბაზ რო გა ნაკ-

ვეთ ზე და ბა ლი გა ნაკ ვე თის მქო ნე) სე ხით გან პი რო ბე ბუ ლი შე ღა ვა თი 

(სარ გე ბე ლი) წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბის შე სა ბა მი სად აღი რიც ხე ბა.
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სა ხელ მწი ფო  დახ მა რე ბა (რე სურ სე ბის გა და ცე მა) კონ კრე ტუ ლი სა წარ მოს-

თვის უნ და იყოს გან კუთ ვნი ლი, რა თა დახ მა რე ბამ დააკ მა ყო ფი ლოს სა ხელ-

მწი ფო გრან ტის გან მარ ტე ბა. დახ მა რე ბა, რო მე ლიც მთე ლი სა ზო გა დოე ბის 

ან ფარ თო სპექ ტრის სუ ბიექ ტე ბის თვის არის გან კუთ ვნი ლი (მა გა ლი თად, 

სა ზო გა დოებ რი ვი გზე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა) 

სა ხელ მწი ფო გრან ტი არ არის. თუმ ცა, სა ხელ მწი ფო ხში რად უწევს დახ მა-

რე ბას კონ კრე ტულ დარ გებს ან რე გიო ნებს. მარ თა ლია, ამ გვა რი დახ მა რე-

ბა შეიძ ლე ბა პირ და პირ არ იყოს და კავ ში რე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი სა წარ მოს 

საო პე რა ციო საქ მია ნო ბას თან, მაგ რამ და ხა მა რე ბის ზო გა დი მოთ ხოვ ნა, 

რომ სა წარ მო უნ და საქ მია ნობ დეს ამ კონ კრე ტულ დარ გსა თუ რე გიონ ში, 

აკ მა ყო ფი ლებს სტან დარ ტის ამ გან ყო ფი ლე ბის მოთ ხოვ ნებს, ანუ მსგავ სი 

დახ მა რე ბა სა ხელ მწი ფო გრან ტია.

აღია რე ბა

14.2 სა წარ მომ სა ხელ მწი ფო გრან ტი უნ და აღია როს შემდეგნაირად: 

(ა)	 გრან ტი, რო მე ლიც არ ით ვა ლის წი ნებს მო მა ვალ ში გრან ტის მი ღე-

ბის თვის გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბას, შე მო სა ვალ ში უნ და 

აღიარ დეს გრან ტის მი ღე ბის უფ ლე ბის წარ მო შო ბის თა ნა ვე; 

(ბ)	 გრან ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს მო მა ვალ ში გრან ტის მი ღე ბის-

თვის გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბას, შე მო სავ ლად მხო ლოდ 

მას შემ დეგ უნ და აღიარ დეს, რო დე საც გრან ტის მი ღე ბის პი რო ბე ბი 

შეს რულ დე ბა; და

(გ)	 თუ სა წარ მო მა ნამ დე იღებს გრანტს, სა ნამ შე მო სავ ლის აღია რე ბის 

კრი ტე რიუ მე ბი დაკ მა ყო ფილ დე ბა, ასე თი გრან ტი უნ და  აღიარ დეს,  

რო გორც ვალ დე ბუ ლე ბა.

იხი ლეთ ქვე მოთ მო ცე მუ ლი 1-ლი, მე-2 და მე-3 მაგალითები.

შე ფა სე ბა

14.3 სა წარ მომ თავ და პირ ვე ლი აღია რე ბი სას გრან ტი უნ და შეა ფა სოს მი ღე ბუ-

ლი ან მი სა ღე ბი აქ ტი ვე ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბუ ლი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე-

ბის ოდენობით. 

მაგალითი 1 - სა ხელ მწი ფოს გან მი ღე ბუ ლი გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი: არ ით ვა-

ლის წი ნებს მო მა ვალ ში გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბას 

A სა წარ მოს მოჰ ყავს კიტ რი და პომიდორი. 

15/11/20X1 წელს, სა ქარ თვე ლო ში სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის 

ხელ შეწ ყო ბის გეგ მის შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო ორ გა ნომ ტრაქ ტო რი გა-

დას ცა სა კუთ რე ბა ში A სა წარ მოს 1 ლა რის სა ნაც ვლოდ. A A სა წარ მო ტრაქ-

ტორს იყე ნებს ბოს ტნეუ ლის ჩი თი ლის დარ გვამ დე მი წის მო სახ ნა ვად.
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15/11/20X1 წელს A სა წარ მომ ეს ტრაქ ტო რი გრძელ ვა დიან აქ ტი ვად აღია რა 

და თავ და პირ ვე ლად შეა ფა სა მი სი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე დო შე ფა-

სე ბით (და არა გა და ცე მულ 1 ლა რად). A სა წარ მო  საი მე დო შე ფა სე ბას გან-

საზ ღვრავს ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე 4 მსგავ სი ტრაქ ტო რის ბო ლოდ როინ დე-

ლი გა ყიდ ვის გათვალისწინებით:

ტრაქტორი ფასი (ლარი)

1 12,000

2 13,500

3 11,500

4 15,000

საშუალო 13,000

ტრაქ ტო რის გა და ცე მა არ ექ ვემ დე ბა რე ბა მო მა ვალ ში რაი მე პი რო ბე ბის შეს-

რუ ლე ბას. 

15/11/20X1 წელს A სა წარ მომ უნდა: 

·	 აღია როს მი ღე ბუ ლი გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი და სა ხელ მწი ფო გრან ტი-

დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი;

·	 შეა ფა სოს გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი და შე მო სა ვა ლი ტრაქ ტო რის სა ბაზ რო 

ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბით 15/11/20X1 წელს (მსგავ სი ტრაქ ტო რე ბის ბო-

ლოდ როინ დე ლი გა ყიდ ვის ფა სე ბის სა შუა ლოს სა ფუძ ველ ზე ხელ მძღვა-

ნე ლო ბამ გან საზ ღვრა, რომ საი მე დო შე ფა სე ბა იქ ნე ბა 13,000 ლა რი).

·	 შეას რუ ლოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გატარებები:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები - ძირითადი 
საშუალებები

13,000

სხვა შემოსავალი - სახელმწიფო 
გრანტები

13,000

აღწერა: სახელმწიფო ორგანოსგან ტრაქტორის სახით მიღებული გრანტის 
აღიარება. 

1 ლა რის გა დახ და არაარ სე ბი თია, ამი ტომ მი სი აღ რიც ხვა შეუ სა ბა მოა.

მა გა ლი თი 2 - სა ხელ მწი ფოს გან მი ღე ბუ ლი გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი: მოით-

ხო ვე ბა მო მა ვალ ში გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბა  

ამ ჟა მად A სა წარ მოს მოჰ ყავს მცე ნა რეე ბი, რომ ლე ბიც ფარ მა ცევ ტულ ინ-

დუს ტრია ში გა მოი ყე ნე ბა.

31/12/20X0 წელს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნომ A სა წარ მოს გა დას ცა კონ კრე-

ტუ ლი კულ ტუ რის მოყ ვა ნის ხუთ წლია ნი ლი ცენ ზია, სხვა პირ ზე გა და ცე მის 

უფ ლე ბის გა რე შე 1 ლა რის სა ნაც ვლოდ. ლი ცენ ზიის გარ შე A სა წარ მო ვერ 
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შეძ ლებს ამ კულ ტუ რის მოყ ვა ნას. ლი ცენ ზიის მი ღე ბის პი რო ბაა A სა წარ მოს 

მიერ ყო ველ წლიუ რად გან საზ ღვრუ ლი რაო დე ნო ბი სა და ხა რის ხის პრო-

დუქ ტის მი წო დე ბა. (შე ფა სე ბუ ლია მი სი წარ მოე ბის 25%-ად). თუ რო მე ლი მე 

პე რიოდ ში A სა წარ მო ვერ შეძ ლებს ლი ცენ ზიის პი რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-

ბას, ლი ცენ ზია მა შინ ვე გაუქ მდე ბა. 

31/12/20X0 წელს A სა წარ მომ ლი ცენ ზია უნ და აღია როს გრძელ ვა დია ნი აქ-

ტი ვის სა ხით და თავ და პირ ვე ლად შეა ფა სოს მი სი სა ბაზ რო ფა სის საი მე დო 

შე ფა სე ბით (და არა გა დახ დილ 1 ლა რად). A სა წარ მომ საი მე დო შე ფა სე ბა 

(25,000 ლა რი) გან საზ ღვრა იმის მი ხედ ვით, თუ რამ დენს გა დაიხ დი და ამ ლი-

ცენ ზია ში კონ კუ რენ ტულ ტენ დერ ში მო ნა წი ლეო ბი სას. 

31/12/20X0 წელს A სა წარ მომ უნდა: 

·	 აღია როს მი ღე ბუ ლი ლი ცენ ზია გრძელ ვა დიან აქ ტი ვად და შე სა ბა მი სი 

ვალ დე ბუ ლე ბა სა ხელ მწი ფო გრან ტის თვის;

·	 შეა ფა სოს ლი ცენ ზია (გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი) და შე სა ბა მი სი ვალ დე ბუ-

ლე ბა ლი ცენ ზიის სა ბაზ რო ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბით (ა ნუ 25,000 ლა რი).

·	 შეას რუ ლოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გატარებები:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

გრძელვადიანი აქტივი - არამატერიალური აქტივი - 
ლიცენზია

25,000

დარიცხული ხარჯი და გადავადებული შემოსავალი - 
სახელმწიფო გრანტი 

25,000

აღწერა: სახელმწიფო ორგანოსგან ლიცენზიის სახით მიღებული გრანტის აღიარება. 

1 ლა რის გა დახ და არაარ სე ბი თია, ამი ტომ მი სი აღ რიც ხვა შეუ სა ბა მოა. 

20X1, 20X2, 20X3, 20X4 და 20X5 წლის 31 დე კემ ბერს თუ A სა წარ მო უწ ყვე-

ტად შეას რუ ლებს ლი ცენ ზიის პი რო ბებს, მან შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა-

რე ბე ბი უნ და შეას რუ ლოს შე მო სავ ლის აღია რე ბის თვის იმ ლი ცენ ზიის პრო-

პორ ციუ ლად, რო მე ლიც გა დაე ცა მას: 

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

დარიცხული ხარჯი და გადავადებული 
შემოსავალი  – სახელმწიფო გრანტი

5,000

სხვა შემოსავალი – სახელმწიფო გრანტი 5,000

აღწერა: სახელმწიფო ორგანოსგან ლიცენზიის სახით მიღებული გრანტის აღიარება.

ამორტიზაციის ხარჯი 5,000

გრძელვადიანი აქტივი - არამატერიალური 
აქტივი – ლიცენზია

5,000

აღწერა: ამორტიზაციის აღიარება, რომელიც ასახავს ხუთწლიანი გრანტის 
მოხმარების ერთ წელს.
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მაგალითი 3 - სა ხელ მწი ფოს გან მი ღე ბუ ლი გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი: მოით-

ხო ვე ბა მო მა ვალ ში გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბა

A სა წარ მოს მოჰ ყავს მოც ვი   იჯა რით აღე ბულ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სა-

ვარ გულ ზე. 

31/12/20X0 წელს სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო- სა მერ ნეო პრო დუქ ციის ექ-

სპორ ტის წა ხა ლი სე ბის პროგ რა მის შე სა ბა მი სად სა ხელ მწი ფო ორ გა ნომ A 

სა წარ მოს პი რო ბი თი იუ რი დიუ ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბით გა დას ცა სა სოფ-

ლო- სა მეურ ნეო მი წის ნაკ ვე თი 1 ლა რის სა ნაც ვლოდ. კერ ძოდ, გრან ტის 

პი რო ბე ბია A სა წარ მოს მიერ: 

·	 მოც ვის შე სა ფუ თი ქარ ხნის აშე ნე ბა ამ მი წა ზე, იმ ტექ ნი კუ რი მა ხა სია-

თებ ლე ბით, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლებს ევე რო კავ ში რის მოც ვის იმ-

პორ ტის სპე ცი ფი კა ციებს; და

·	 მოც ვის შე სა ფუ თი ქარ ხნის წარ მა ტე ბით ექ სპლუა ტა ცია ორი წლის 

გან მავ ლო ბა ში, რო მე ლიც მთავ რდე ბა 31/12/20X3 წელს ან მანამდე.  

თუ A სა წარ მო ვერ დააკ მა ყო ფი ლებს გრან ტის ორი ვე პი რო ბას, მი წის ნაკ-

ვეთ ზე ყვე ლა უფ ლე ბა დაუბ რუნ დე ბა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს.

31/12/20X0 წელს A სა წარ მომ მი წის ნაკ ვე თი უნ და აღია როს გრძელ ვა დიან 

აქ ტი ვად და თავ და პირ ვე ლად აღია როს მი სი საი მე დოდ შე ფა სე ბუ ლი სა-

ბაზ რო ფა სით (და არა გა დახ დილ 1 ლა რად). A სა წარ მომ თა ვი სი შე ფა სე ბა 

(50,000 ლა რი) გან საზ ღვრა გრან ტის სა ხით მი ღე ბუ ლი მი წის მახ ლობ ლად 

ბო ლოდ როი ნე ლი მსგავ სი მი წის ნაკ ვე თე ბის გა ყიდ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე (და 

შეს წო რე ბის (კო რექ ტი რე ბის) შე ტა ნით მის მი წის ნაკ ვეთ სა და აღ ნიშ ნულ 

ნაკ ვე თებს შო რის შე სამ ჩნე ვი არ სე ბი თი გან სხვა ვე ბე ბის გა სათ ვა ლის წი-

ნებ ლად). 

31/12/20X0 წელს A სა წარ მომ უნდა: 

·	 აღია როს მი ღე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თი გრძელ ვა დიან აქ ტი ვად და შე სა-

ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე ბა სა ხელ მწი ფო გრან ტის თვის;

·	 შეაფ ასოს მი წის ნაკ ვე თი (გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვი) და შე სა ბა მი სი 

ვალ დე ბუ ლე ბა მი წის ნაკ ვე თის სა ბაზ რო ფა სის საი მე დო შე ფა სე ბით 

(ა ნუ 50,000 ლა რი);

·	 შეას რუ ლოს შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გატარებები:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

გრძელვადიანი აქტივები - ძირითადი 
საშუალებები - მიწის ნაკვეთი

50,000

დარიცხული ხარჯი და გადავადებული 
შემოსავალი  – პირობის შემცველი 
სახელმწიფო გრანტი 

50,000

აღწერა: სახელმწიფოსგან იმ პირობით მიღებული მიწის ნაკვეთის აღიარება, რომ 
A საწარმო  ამ ადგილას ააშენებს მოცვის შესაფუთ ქარხანას და მას წარმატებით 
ამუშავებს 2 წლის განმავლობაში.
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1 ლა რის გა დახ და არაარ სე ბი თია, ამი ტომ მი სი აღ რიც ხვა შეუ სა ბა მოა. 

20X1 წლის და 20X2 წლის 31 დე კემ ბერს A სა წარ მოს ჯერ არ შეუს რუ ლე ბია 

სა ხელ მწი ფო გრან ტის პი რო ბე ბი, ამი ტომ შე მო სა ვალ ში არა ფერს აღია-

რებს 20X1 წელს და 20X2 წელს.

A სცე ნა რი: 20X3 წელს A სა წარ მო ორი ვე პი რო ბას ას რუ ლებს 

20X3 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს ასრულებს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

დარიცხული ხარჯი და გადავადებული შემოსავალი  – 
პირობის შემცველი სახელმწიფო გრანტი

50,000

სხვა შემოსავალი – სახელმწიფო გრანტები 50,000

აღწერა: სახელმწიფო გრანტისგან შემოსავლის აღიარება ყველა პირობის 
შესრულების შემდეგ.

B სცე ნა რი: 31/12/20X3 წლის თვის A სა წარ მოს არა აქვს შეს რუ ლე ბუ ლი ერ-

თი ან მე ტი პი რო ბა 

20X3 წელს A სა წარ მო შემ დეგ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს შეასრულებს:

ანგარიში
დებეტი	
(ლარი)

კრედიტი	
(ლარი)

დარიცხული	ხარჯი	და	გადავადებული	შემოსავალი	 – 
პირობის	შემცველი	სახელმწიფო	გრანტი

50,000

გრძელვადიანი	აქტივები	-	ძირითადი	საშუალებები	-	
მიწის	ნაკვეთი

50,000

აღწერა: სახელმწიფო გრანტთან დაკავშირებული მიწის ნაკვეთისა და გადავა დებუ ლი 
შემოსავლის აღიარების შეწყვეტა საქმიანობის შედეგის პირობების შეუსრულებლობისა 
და შედეგად მიწის ნაკვეთზე ყველანაირი უფლების დაკარგვის გამო.

14.4 სა ხელ მწი ფოს გან მი ღე ბუ ლი, სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე და ბა-

ლი (მათ შო რის, უპ რო ცენ ტო) გა ნაკ ვე თის მქო ნე  სეს ხით გან პი რო ბე-

ბუ ლი შე ღა ვა თი წარ მოად გენს სა ხელ მწი ფო გრანტს. თავ და პირ ვე ლი 

აღია რე ბი სას სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და გა ნი საზ ღვროს იმ თან ხის 

საი მე დო შე ფა სე ბით, რო მელ საც სა წარ მო მიი ღებ და კო მერ ციუ ლი ბან-

კის გან, სა ბაზ რო გა ნაკ ვე თით სეს ხის აღე ბის შემ თხვე ვა ში, იმ პი რო ბით, 

რომ სა წარ მო ბანკს სეს ხის სა ნაც ვლოდ გა დაუხ დი და იმა ვე თან ხებს 

იმა ვე პი რო ბე ბით, რაც გან საზ ღვრუ ლია სა ხელ მწი ფოს თან გა ფორ-

მე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში. ამ გვა რი გრან ტი უნ და შე ფას დეს, რო გორც 

სხვაო ბა სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბის თავ და პირ ვე ლად აღია რე ბულ სა ბა-

ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა სა და სა ხელ მწი ფოს გან მი ღე ბულ სეს ხის თან ხას 

შო რის. აღ ნიშ ნუ ლი გრან ტი აღი რიც ხე ბა სტან დარ ტის ამ გან ყო ფი ლე ბის 

შესაბამისად. 
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რო  დე  საც  სა  ხელ  მწი  ფო  სა  წარ  მოს  სა  ბაზ  რო  საპ  რო  ცენ  ტო  გა  ნაკ  ვეთ  ზე  და -

ბა  ლი  (მათ  შო  რის  უპ  რო  ცენ  ტო)  გა  ნაკ  ვე  თის  მქო  ნე  სეს ხს აძ  ლევ ს, სა  წარ  მო 

 ფაქ  ტობ  რი  ვად  სარ  გე  ბელ ს (დახ  მა  რე  ბას ) ი ღებ ს სა  ხელ  მწი  ფოს  გან . სა  წარ -

მომ  უნ  და  შეა  ფა  სოს  ამ  სარ  გებ  ლის  (შე  ღა  ვა  თის ) ო დე  ნო  ბა  და  აღ  რიც  ხოს  

სა  ხელ  მწი  ფო  გრან  ტის  სა ხით. სეს ხის დარ ჩე ნი ლი თან ხა (ა ნუ სარ გებ ლის 

ნა წი ლის გა რე შე) მე-5 გან ყო ფი ლე ბის მოქ მე დე ბის სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა. 

მა გა ლი თი 4 - უპ რო ცენ ტო სა ხელ მწი ფო სეს ხი

A სა წარ მოს მოჰ ყავს კიტ რი და პო მი დო რი. 

15/11/20X1 წელს A სა წარ მომ სა ხელ მწი ფოს გან 13,000 ლა რის ოდე ნო ბით უპ-

რო ცენ ტო სეს ხი მიი ღო ტრაქ ტო რის შე სა ძე ნად. სეს ხის თან ხა სა ხელ მწი ფოს 

უნ და დაუბ რუ ნოს 15/11/20X4 წელს.

A სა წარ მომ დახ მა რე ბა მიი ღო სა ხელ მწი ფოს გან - მას გა და სახ დე ლი არ ექ-

ნე ბა საპ რო ცენ ტო ხარ ჯი სა ბაზ რო გა ნაკ ვე თით. ეს დახ მა რე ბა წარ მოად გენს 

სა ხელ მწი ფო გრანტს და შე სა ბა მი სად უნ და შე ფას დეს, წი ნამ დე ბა რე სტან-

დარ ტში მო ცე მუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის მი ხედ ვით. 

სა ხელ მწი ფო გრან ტის თან ხის გან საზ ღვრი სათ ვის A სა წარ მომ უნ და გან-

საზ ღვროს სეს ხთან და კავ ში რე ბით თავ და პირ ვე ლად ასა ღია რე ბე ლი თან ხა.

სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბის თავ და პირ ვე ლად ასა ღია რე ბე ლი თან ხის გან საზ-

ღვრა 

A სა წარ მომ სეს ხის თან ხა, 13,000 ლა რი სა ხელ მწი ფოს 15/11/20X4 წელს უნ და 

დაუბ რუ ნოს (3 წელ ში). A სა წარ მომ უნ და შეა ფა სოს რა ოდე ნო ბის სეს ხის 

აღე ბა შეუძ ლია დღეს კო მერ ციუ ლი ბან კის გან, რომ მან შეძ ლოს ამ სეს ხის 

და ფარ ვა 13,000 ლა რის გა დახ დით (ძი რი თად თან ხას მი მა ტე ბუ ლი პრო ცენ-

ტის თან ხა) 15/11/20X4 წელს. წამ ყვა ნი კო მერ ციუ ლი ბან კის გან მი ღე ბუ ლი შე-

მო თა ვა ზე ბის სა ფუძ ველ ზე A სა წარ მომ შეა ფა სა, რომ ის 15/11/20X1 წელს კო-

მერ ციუ ლი ბან კის გან 10,000 ლარს მიი ღებ და, 15/11/20X4 წელს 13,000 ლა რის 

დაბ რუ ნე ბის სა ნაც ვლოდ.

სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბის თავ და პირ ვე ლი შე ფა სე ბაა 10,000 ლა რი (იხ. პუნ-

ქტი 5.7). სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბა შემ დეგ მე-5 გან ყო ფი ლე ბის მოთ ხოვ ნე ბის 

შე სა ბა მი სად შე ფას დე ბა. 

სა ხელ მწი ფო გრან ტის ოდე ნო ბის შე ფა სე ბა

სა ხელ მწი ფო გრან ტის თან ხა (A სა წარ მოს მიერ მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი/ შე-

ღა ვა თი) გა მოით ვლე ბა, რო გორც სხვაო ბა სა ხელ მწი ფოს გან მი ღე ბულ ფუ-

ლად სახ სრებ სა (13,000 ლა რი) და სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბის თავ და პირ ვე-

ლად აღია რე ბულ თან ხას (10,000 ლა რი) შო რის. ამ გვა რად, სა ხელ მწი ფო 

გრან ტის ოდე ნო ბაა 3,000 ლა რი 15/11/20X1 წელს.

სა ხელ მწი ფო გრან ტით გარ კვეუ ლი პი რო ბის შეს რუ ლე ბა ეკის რე ბა A სა წარ-

მოს - მას შეუძ ლია მი ღე ბუ ლი თან ხით მხო ლოდ ტრაქ ტო რის ყიდ ვა. თუ და-

ვუშ ვებთ, რომ იგი ტრაქ ტორს იმა ვე თა რი ღით ყი დუ ლობს, რო დე საც სეს ხი 

მიი ღო (ნუ 15/11/20X1), A სა წარ მოს აღარ აქვს სხვა შე სას რუ ლე ბე ლი პი რო-
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ბა და მან სა ხელ მწი ფო გრან ტი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი უნ და აღია როს 

(ნაც ვლად გა და ვა დე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი სა, თუ პი რო ბა არ შეს რულ დე ბო და). 

A სა წარ მომ შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეას რუ ლოს 15/11/20X1 

წელს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

ფულადი სახსრები 13,000

სხვა სესხები 10,000

სხვა შემოსავალი - სახელმწიფო გრანტები 3,000

აღწერა: სახელმწიფო გრანტისა და სასესხო ვალდებულების აღიარება.
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me-15 ganyofileba

და საქ მე ბულ პირ თა  
გა სამ რჯე ლოე ბი

მოქ მე დე ბის სფე რო

15.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა სა წარ მოს მიერ ყვე ლა და საქ მე ბუ ლი 

პი რის გა სამ რჯე ლოს აღ რიც ხვას. და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოე ბი 

მოი ცავს სა წარ მოს მიერ გა ცე მულ ყვე ლა სა ხის ანაზ ღაუ რე ბას, მათ შო-

რის ხელ მძღვა ნელ პი რებ სა და სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს წევ რებ ზე. 

და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოებს მრა ვალ ნაი რი ფორ მა აქვს და და საქ-

მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოს ანაზ ღაუ რე ბა (გა დახ და) შეიძ ლე ბა ფუ ლა დი 

სახ სრე ბით, არა ფუ ლა დი აქ ტი ვე ბით ან ნა ტუ რით (მა გა ლი თად, საან გა რიშ-

გე ბო სა წარ მოს მიერ და საქ მე ბუ ლის თვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა). გა დახ და 

შეიძ ლე ბა ავან სის გა დახ დით ან გა და ვა დე ბით. 

და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოე ბი, რო გორც წე სი, ცალ სა ხა დაა გან საზ-

ღვრუ ლი შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბა ში (რო გორც წე სი, ხელ ფა სი). 

და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოე ბის მა გა ლი თე ბი:

1) და საქ მე ბის პე რიოდ ში გა და სახ დე ლი გა სამ რჯე ლოე ბი (რო გორც მოკ-

ლე ვა დია ნი, ისე გრძელვადიანი):

ა.	 ხელ ფა სე ბი და ბონუსები;

ბ.	 სო ცია ლუ რი დაზ ღვე ვის შენატანები; 

გ.	 მოკ ლე ვა დია ნი ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბა, ბიუ ლე ტე ნი, დეკ რე-

ტუ ლი შვე ბუ ლე ბა, ფა სია ნი შვე ბუ ლე ბა სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის-

თვის; 

დ.	 ჯილ დოე ბი ხან გრძლი ვი სამ სა ხუ რის თვის;

ე.	 შრო მი სუუ ნა რო ბის გრძელ ვა დია ნი გა სამ რჯე ლოე ბი (მა გა ლი თად, 

სა მუ შაო ად გილ ზე უბე დუ რი შემ თხვე ვის შე დე გად ტრამ ვი რე ბუ ლი 

და საქ მე ბუ ლის თვის თან ხის გა დახ და); და 

ვ. არა ფუ ლა დი დახ მა რე ბე ბი, მა გა ლი თად, კერ ძო სა მე დი ცი ნო მომ-

სა ხუ რე ბა, ბი ნით ან ავ ტო მან ქა ნით უზ რუნ ველ ყო ფა, სხვა უფა სო 

ან სუბ სი დი რე ბუ ლი სა ქო ნე ლი.
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2) შრო მი თი საქ მია ნო ბის შემ დგო მი გასამრჯელოები: რო გორც წე სი, 

მოი ცავს პენ სიებს (მათ შო რის სა პენ სიო გეგ მებ ში შე ნა ტა ნე ბი საან გა-

რიშ გე ბო სა წარ მოს და საქ მე ბულ თა სასარგებლოდ).

3) შრო მი თი საქ მია ნო ბის შეწ ყვე ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა სამ რჯე ლოე-

ბი: რო გორც წე სი, და საქ მე ბუ ლის თვის კო მე პენ სა ციის გა დახ და შემ ცი-

რე ბი სას. 

აღია რე ბა

15.2 სა წარ მომ და საქ მე ბულ პირ თა ნე ბის მიე რი სა ხის გა სამ რჯე ლოს თან და-

კავ ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯი, რომ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბაც და საქ მე ბულ მა პი-

რებ მა მოი პო ვეს საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ში გა წეუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა-

ნაც ვლოდ, უნ და აღია როს: 

(ა)	 ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხით, იმ თან ხე ბის გა მოკ ლე ბით, რაც უკ ვე გა დახ-

დი ლია აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის ან გა რიშ სწო რე ბი სათ ვის. თუ გა-

დახ დი ლი თან ხა აღე მა ტე ბა ვალ დე ბუ ლე ბის მო ცუ ლო ბას, რო მე ლიც 

წარ მოიშ ვა საან გა რიშ გე ბო თა რი ღამ დე გა წეუ ლი მომ სა ხუ რე ბი დან, 

სა წარ მომ ნა მე ტი თან ხა უნ და აღია როს აქ ტი ვად იმ ოდე ნო ბით, რა 

ოდე ნო ბი თაც  წი ნას წარ გა დახ და გა მოიწ ვევს მო მა ვალ ში გა და სახ-

დე ლი თან ხე ბის შემ ცი რე ბას, ან ფუ ლა დი სახ სრე ბის უკან დაბ რუ ნე-

ბას; 

(ბ)	 რო გორც ხარ ჯი, თუ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის სხვა გან ყო ფი ლე ბა არ 

მოით ხოვს, რომ ეს და ნა ხარ ჯი აი სა ხოს აქ ტი ვის, მა გა ლი თად მა რა-

გის, ან ძი რი თა დი სა შუა ლე ბის ან სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა-

ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში. 

მაგალითი 1 - და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოე ბი 

A სა წარ მოს  დამ საქ მებ ლის სო ცია ლუ რი შე ნა ტა ნე ბი შეაქვს თა ვი სი და საქ-

მე ბუ ლე ბის და რიც ხუ ლი გა სამ რჯე ლოე ბის 10%-ის ოდე ნო ბით. სო ცია ლურ 

შე ნა ტა ნებს სა ხელ მწი ფოს უხ დიან.

20X1 წელს A სა წარ მო  იხდის: 

·	 240,000 ლა რის ოდე ნო ბით ხელ ფასს თა ვი სი და საქ მე ბუ ლე ბის თვის, 

20X1 წელს გა წეუ ლი სა მუ შაოს თვის; და

·	 24,000 ლა რის ოდე ნო ბით სო ცია ლურ შე ნა ტა ნებს ზე მოაღ ნიშ ნულ 

ხელ ფა სებ ზე (ანუ ხელ ფა სე ბის 10%).

31/12/20X1 წელს A სა წარ მოს : 

·	 თა ვი სი და საქ მე ბუ ლე ბის ვა ლი აქვს და მა ტე ბით 20,000 ლა რი - 20X1 

წელს გა წეუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ ფა სი, რო მე ლიც 20X2 წლის თე-

ბერ ვალ შია გა და სახ დე ლი.
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·	 თა ვი სი და საქ მე ბუ ლე ბის ვა ლი აქვს 12,000 ლა რი საქ მია ნო ბის შე-

დე გებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ბო ნუ სის თვის, რო მე ლიც მან გა მოაც ხა და 

31/12/20X1 წელს იმ მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის, რო მე ლიც და საქ მე ბუ ლებ მა 

20X1 წელს გასწიეს. ბო ნუ სი 20X2 წლის მარ ტშია გა და სახ დე ლი.

·	 სა ხელ მწი ფოს თვის გა და სახ დე ლი აქვს დამ საქ მებ ლის სო ცია ლუ რი 

შენატანები: 

o 2,000 ლა რი და საქ მე ბუ ლე ბის მიერ 20X1 წელს შეს რუ ლე ბუ-

ლი სა მუ შაოს თვის (ანუ 20,000 ლა რის ოდე ნო ბით და რიც ხუ ლი 

ხელ ფა სის 10%); და

o 1,200 ლა რი 31/12/20X1 წელს გა მოც ხა დე ბუ ლი ბო ნუ სე ბის-

თვის (ანუ 12,000 ლა რის 10%).

დაშვება: პერ სო ნა ლის და ნა ხარ ჯი არ წარ მოად გენს მა რა გის ან გრძელ ვა-

დია ნი აქ ტი ვე ბის ნაწილს.

20X1 წელს A სა წარ მო  და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოებს შემ დეგ ნაი რად 

აღრიცხავს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

პერსონალის დანახარჯების ხარჯი 299,200

ფულადი სახსრები 264,000

დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოების 
ვალდებულება: ხელფასი

20,000

დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოების 
ვალდებულება: დარიცხული ბონუსი 

12,000 

დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები: 
გადასახდელი სოციალური შენატანები(1)

3,200

შენიშვნა:

(1) გა და სახ დე ლი სო ცია ლუ რი შე ნა ტა ნე ბი მოი ცავს:  20,000 ლა რის (გა და სახ დე ლი 

ხელ ფა სი) 10%-ს, მი მა ტე ბუ ლი 12,000 ლა რის (გა და სახ დე ლი ბო ნუ სი) 10%.

შე ფა სე ბა

15.3 სა წარ მომ და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რჯე ლოებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე-

ლა ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და შეა ფა სოს იმ თან ხის საი მე დო შე ფა სე ბა ზე დაყ-

რდნო ბით, რო მე ლიც აუ ცი ლე ბე ლია საან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის არ-

სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად.

რო  გორ ც წე  სი,  და  საქ  მე  ბულ  პირ  თა  გა  სამ  რჯე  ლოე  ბის  ად  ვი  ლად  გან  საზ -

ღვრა,  რო  გორ ც ფუ  ლა  დი  გა  სამ  რჯე  ლოე  ბის  და  რიც  ხვა,  ნათ  ლად  გან  საზ -

ღვრუ  ლი  სა  ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბო  ან  სა  ვალ  დე  ბუ  ლო  გა  და  სახ  დე  ლი  თან  ხე  ბით , 

და  რიც  ხვი  დან  მოკ  ლე  ვა  დიან  პე  რიოდ  ში,  ად  ვი  ლია.  მა  გა  ლი  თად , ფიქ  სი  რე -

ბუ  ლი  ყო  ველ  თვიუ  რი  ა ნაზ  ღაუ  რე  ბა,  რო  მე  ლიც  შე  თან  ხმე  ბუ  ლია  შრო  მით  
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ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბა  ში  და  და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი  სა  ვალ  დე  ბუ  ლო  სო  ცია  ლუ  რი  შე  ნა  ტა -

ნე  ბის  თან  ხე  ბი.   

იშ  ვიათ  შემ  თხვე  ვა  ში,  რო  დე  საც  სა  წარ  მო  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბას  ი ღებ ს და  საქ  მე -

ბულ  პირ  თა  გა  სამ  რჯე  ლოე  ბის  გა  დახ  და  ზე,  რაც  და  მო  კი  დე  ბუ  ლია  გარ  კვეულ  

სა  მო  მავ  ლო  მოვ  ლე  ნებ  ზე,  ან  წარ  მოად  გენ ს ა რა  ფუ  ლად  გა  სამ  რჯე  ლოს , საი -

მე  დო  შე  ფა  სე  ბა  გა  ნი  საზ  ღვრე  ბა  იმ  დაშ  ვე  ბით , რომ  ეს  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა  საან -

გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღით  უნ  და  შეს  რულ  დეს . ეს  მიდ  გო  მა  მე- 11 გან  ყო  ფი  ლე  ბის  

- ა ნა  რიც  ხე  ბი,  პი  რო  ბი  თი  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი  და  პი  რო  ბით  აქ  ტი  ვე  ბი  - მოთ -

ხოვ  ნე  ბის  შე  სა  ბა  მი  სია. 

დრო  ში  მნიშ  ვნე  ლოვ  ნად  გა  და  ვა  დე  ბუ  ლი  გა  სამ  რჯე  ლოე  ბის  შე  ფა  სე  ბი  სას  

შეიძ  ლე  ბა  აუ  ცი  ლე  ბე  ლი  გახ  დეს  მო  სა  ლოდ  ნე  ლი  სა  მო  მავ  ლო  ფუ  ლა  დი  ნა  კა -

დე  ბის  დის  კონ  ტი  რე  ბა  საან  გა  რიშ  გე  ბო  თა  რი  ღის  მიმ  დი  ნა  რე  ღი  რე  ბუ  ლე  ბამ -

დე  (ფუ  ლის  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  დრო  ში  - დღე  ვან  დე  ლი  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა) .

ა რა  ფუ  ლა  დი  გა  სამ  რჯე  ლოე  ბის  შე  ფა  სე  ბი  სას , მა  გა  ლი  თად , საან  გა  რიშ  გე  ბო 

 სა  წარ  მოს  ავ  ტო  მან  ქა  ნის  პი  რა  დი  მოხ  მა  რე  ბის  თვის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  სა  ხელ  შეკ -

რუ  ლე  ბო  უფ  ლე  ბის  შე  ფა  სე  ბი  სას  - შეიძ  ლე  ბა  შე  სა  ფე  რი  სი  ი ყოს  გა  სამ  რჯე -

ლოს  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  გა  მოთ  ვლა  ავ  ტო  მან  ქა  ნის  გა  ქი  რა  ვე  ბის  არ  სე  ბუ  ლი  სა -

ბაზ  რო  გა  ნაკ  ვე  თე  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბით. 

მა გა ლი თი 2 - გა მოუ ყე ნე ბე ლი შვე ბუ ლე ბის აღ რიც ხვა, მო მა ვალ პე რიოდ ში 

გა და ტა ნის შემ თხვე ვა ში 

შრო მის კო დექ სით დად გე ნი ლია, რომ ყვე ლა და საქ მე ბულს ეკუთ ვნის 20 

დღე ფა სია ნი შვე ბუ ლე ბა ერ თი კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შაო-

ბის თვის. გა მოუ ყე ნებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში შვე ბუ ლე ბა გა დაი ტა ნე ბა მომ დევ-

ნო 3 წლის მან ძილ ზე. თუ მაინც არ იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი ან და საქ მე ბუ ლი 

წა ვა სამ სა ხუ რი დან, სა ჭი როა ფა სია ნი შვე ბუ ლე ბის თვის ფუ ლა დი კომ პენ სა-

ციის გა დახ და. ფუ ლა დი სახ სრე ბით გა დახ დის შემ თხვე ვა ში კომ პენ სა ცია გა-

მოით ვლე ბა გა მოუ ყე ნე ბე ლი შვე ბუ ლე ბის დღეე ბის გამ რავ ლე ბით გა სუ ლი 

სა მი წლის სა შუა ლო დღიურ ხელფასზე.

A სა წარ მოს  5 და საქ მე ბუ ლი ჰყავს. სი მარ ტი ვის თვის, და ვუშ ვათ, რომ თი-

თოეუ ლი და საქ მე ბუ ლის წლიუ რი ხელ ფა სია 60,000 ლა რი და წე ლი წად ში 

250 სა მუ შაო დღეა. სხვა სიტ ყვე ბით, სა შუა ლო დღიუ რი ხელ ფა სი არის 240 

ლა რი. 

31/12/20X1 წელს A სა წარ მოს და საქ მე ბუ ლებს ერ თობ ლი ვად 15 გა მოუ ყე ნე-

ბე ლი შვე ბუ ლე ბის დღე აქვთ. იმ თან ხის საი მე დო შე ფა სე ბა, რომ ლის გა დახ-

და A სა წარ მოს  მოეთ ხო ვე ბა გა მოუ ყე ნე ბე ლი შვე ბუ ლე ბის თვის 31/12/20X1 
წელს, არის 3,600 ლა რი (ანუ 15 და რიც ხუ ლი დღე x 240 ლარ ზე დღეში).

დაშ ვე ბა: პერ სო ნა ლის და ნა ხარ ჯე ბი არ წარ მოად გენს მა რა გის გა და მუ შა ვე-

ბის და ნა ხარ ჯე ბის ან გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის საც დელ -სა კონ სტრუქ ტო რო 

სა მუ შაოე ბის და ნა ხარ ჯე ბის ნა წილს და შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბა ზე გა და-

სახ დე ლი არ არის სო ცია ლუ რი შე ნა ტა ნე ბი.
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შე სა ბა მი სად, და რიც ხვის აღია რე ბის თვის სა ჭი რო ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე-

ბი 31/12/20X1 წელს შემდეგია:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

ხარჯი: პერსონალის დანახარჯები (შვებულება) 3,600

ვალდებულება: დასაქმებულ პირთა 
გასამრჯელოები (გამოუყენებელი შვებულება)

3,600

მა გა ლი თი 3 - დად გე ნილ გა და სახ დე ლია ნი სა პენ სიო პროგ რა მა

და საქ მე ბულ პირ თა ანაზ ღაუ რე ბის ფარ გლებ ში A სა წარ მოს  თა ვი სი და-

საქ მე ბუ ლე ბის თვიუ რი ხელ ფა სე ბის 10% შეაქვს დად გე ნილ გა და სახ დე-

ლიან სა პენ სიო პროგ რა მა ში. ეს პროგ რა მა და საქ მე ბულ პი რებს პენ სიით 

უზ რუნ ველ ყოფს 75-ე და ბა დე ბის დღი დან. A სა წარ მოს  არა აქვს ამ სა პენ-

სიო პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბუ ლი არა ვი თა რი რის კი. A სა წარ მოს  პა სუ-

ხის მგებ ლო ბა თა ვი სი და საქ მე ბულ პი რე ბის პენ სიებ თან მი მარ თე ბით არის 

10%-ია ნი შე ნა ტა ნის გა დახ და ამ სა პენ სიო პროგ რა მის თვის.

A სა წარ მოს  5 და საქ მე ბუ ლი ჰყავს. სი მარ ტი ვის თვის და ვუშ ვათ, რომ თი-

თოეუ ლი და საქ მე ბუ ლის  წლიუ რი ხელ ფა სია 60,000 ლა რი და ხელ ფა სი 12 

ნა წი ლად გა დაიხ დე ბა (ა ნუ თი თოეუ ლი კა ლენ და რუ ლი თვის ბო ლოს). სხვა 

სიტ ყვე ბით, თი თოეუ ლი და საქ მე ბუ ლის თვიუ რი ხელ ფა სია 5,000 ლა რი. 

31/12/20X1 წელს A სა წარ მოს  არ გა დაუხ დია 20X1 წლის დე კემ ბრის შე ნა ტა ნე-

ბი თა ვი სი  და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის დად გე ნილ გა და სახ დე ლიან სა პენ სიო პროგ-

რა მა ში. იმ თან ხის საი მე დო შე ფა სე ბა, რო მე ლიც A სა წარ მოს  დას ჭირ დე ბა ამ 

მო ვა ლეო ბის შე სას რუ ლებ ლად 31/12/20X1 წელს გახ ლავთ 2,500 ლა რი (ანუ 

10% x 5,000 ლა რი თვიუ რი ხელ ფა სი x 5 დასაქმებული).  

დაშ ვე ბა: პერ სო ნა ლის და ნა ხარ ჯე ბი არ წარ მოად გენს მა რა გის გა და მუ შა ვე-

ბის და ნა ხარ ჯე ბის ან გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის საც დელ -სა კონ სტრუქ ტო რო 

სა მუ შაოე ბის და ნა ხარ ჯე ბის ნა წილს და A სა წარ მოს   თა ვი სი და საქ მე ბუ-

ლე ბის დად გე ნილ გა და სახ დე ლიან სა პენ სიო პროგ რა მა ში შე ნა ტა ნე ბის თვის 

გა და სახ დე ლი არ აქვს სო ცია ლუ რი შე ნა ტა ნე ბი.

შე სა ბა მი სად, შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი შეს რულ დე ბა და რიც ხვის 

აღია რე ბი სათ ვის 31/12/20X1 წელს:

ანგარიში
დებეტი   
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

ხარჯები: პერსონალის დანახარჯები (პენსია) 2,500

ვალდებულება: დასაქმებულ პირთა 
გასამრჯელოები (დარიცხული საპენსიო გეგმის 
შენატანები)

2,500
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me-16 ganyofileba

მო გე ბის გა და სა ხა დი

მოქ მე დე ბის სფე რო

16.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის მო გე ბის 

გა და სა ხა დის აღ რიც ხვას. მო გე ბის გა და სა ხა დი მოი ცავს ყვე ლა ად გი-

ლობ რივ და უც ხოურ გა და სა ხადს, რომ ლე ბიც გა მოით ვლე ბა და სა ბეგ რი 

მო გე ბის სა ფუძ ველ ზე.

ყვე  ლა  გა  და  სა  ხად ს არ  ე ხე  ბა  წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტის  მე- 16 გან  ყო  ფი  ლე  ბა.  

სა  ქარ  თვე  ლოს  სა  გა  და  სა  ხა  დო  კა  ნონ  მდებ  ლო  ბის  ფარ  გლებ  ში  მე- 16 გან  ყო -

ფი  ლე  ბა  ე ხე  ბა  მხო  ლოდ  მო  გე  ბის  გა  და  სა  ხად ს, რო  მე  ლიც  ე ფუძ  ნე  ბა  მო  გე  ბის  

გა  ნა  წი  ლე  ბას  (ა  ნუ  დი  ვი  დენ  დებ ს) და  კონ  კრე  ტულ  და  სა  ბეგ რ ხარ  ჯებს. 

16.2 საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის მო გე ბის გა და სა ხა დი გა ნი საზ ღვრე ბა სა ქარ-

თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად და, სა ჭი როე ბის შემ-

თხვე ვა ში, სხვა იუ რის დიქ ციე ბის სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის მი-

ხედ ვით.

წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტით  არ  რე  გუ  ლირ  დე  ბა,  თუ  რა  ი ბეგ  რე  ბა  ან  რო  დის , 

რად  გან  ეს  სა  კით  ხე  ბი  სა  გა  და  სა  ხა  დო  კო  დექ  სი  თა  და  შე  სა  ბა  მი  სი  სა  გა  და  სა -

ხა  დო  ნორ  მა  ტიუ  ლი  აქ  ტე  ბით  გა  ნი  საზ  ღვრე  ბა. 

აღია რე ბა

16.3 სა წარ მომ იმ შემ თხვე ვა ში უნ და აღია როს სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა, 

თუ საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რეო ბით იგი ვალ დე ბუ ლია, გა დაი-

ხა დოს მო გე ბის გა და სა ხა დი სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე-

სა ბა მი სად და, სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში, სხვა იუ რის დიქ ციე ბის სა გა და-

სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით.

მო  გე  ბის  გა  და  სა  ხა  დის  გა  დახ  დის  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის  ა ღია  რე  ბის  ვა  დე  ბი  და  მო  კი -

დე  ბუ  ლია  ი მა  ზე,  თუ  რო  დის  ხდე  ბა  მი  სი  გა  დახ  და  სა  წარ  მოს  მიმ  დი  ნა  რე  ვალ -

დე  ბუ  ლე  ბა  (გარ  დაუ  ვა  ლი  მო  ვა  ლეო  ბა) . შე  ფა  სე  ბი  სას  სა  წარ  მომ  უნ  და  გაით  ვა -

ლის  წი  ნოს  შე  სა  ბამი  სი  კა  ნო  ნე  ბი  და  სხვა  მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი  ნორ  მე  ბი.
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 მა  გა  ლი  თი 4 -  ა ღია  რე  ბის  მო  მენ  ტი

  A სა  წარ  მო  საქ  მია  ნო  ბას  ე წე  ვა  ი სეთ  სა  გა  და  სა  ხა  დო  რე  ჟიმ  ში,  სა  დაც  მო -

გე  ბის  გა  და  სა  ხა  დი  მხო  ლოდ  გა  ნა  წი  ლე  ბულ  მო  გე  ბა  ზე  (ა  ნუ  დი  ვი  დენ  დებ  ზე)  

ა რის  გა  და  სახ  დე  ლი.  სა  გა  და  სა  ხა  დო  კა  ნონ  მდებ  ლო  ბის  მი  ხედ  ვით  სა  წარ  მოს  

მიერ  მო  გე  ბის  გა  და  სა  ხა  დის  გა  დახ  დის  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა  წარ  მოიქ  მნე  ბა  მა  შინ , 

რო  დე  საც  მოხ  დე  ბა  დი  ვი  დენ  დის  გა  დახ  და.  მო  გე  ბის  გა  და  სა  ხა  დის  გა  დახ  და  

უნ  და  მოხ  დეს  დი  ვი  დენ  დე  ბის  გა  დახ  დის  თა  რი  ღი  დან  30 დღე  ში. 

25/12/20X1 წელ ს A სა  წარ  მომ   გა  მოაც  ხა  და  10,000 ლა  რის  ო დე  ნო  ბით  დი  ვი -

დენ  დის  გა  დახ  და.  03/01/20X2 წელ ს  A სა  წარ  მო  10,000 ლარ ს უხ  დის  თა  ვის  

აქ  ციო  ნე  რებ ს.

03/01/20X2 წელ ს დი  ვი  დენ  დე  ბის  გა  დახ  დით  წარ  მოიქ  მნე  ბა  A სა  წარ  მოს   

ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა  - გა  ნა  წი  ლე  ბულ  მო  გე  ბა  ზე  მო  გე  ბის  გა  და  სა  ხა  დის  გა  დახ  და.  

თუმ  ცა,  მას  შემ  დეგ , რაც  დი  ვი  დენ  დი  გა  მოც  ხად  და  (ა  ნუ  25/12/20X1 წელ ს),  A 

სა  წარ  მომ  ი ცის , რომ  დი  ვი  დენ  დე  ბი  გა  ნა  წილ  დე  ბა  და  მოხ  დე  ბა  მო  გე  ბის  გა -

და  სა  ხა  დის  გა  დახ  და.  ა მი  ტომ ,  A სა  წარ  მომ   უნ  და  გა  ნი  ხი  ლოს , გა  და  სახ  დე  ლი 

 გა  და  სა  ხა  დის  ა ღია  რე  ბა  უფ  რო  ად  რე  ხომ  არ  უნ  და  მოხ  დეს . ეს  და  მო  კი  დე -

ბუ  ლი  იქ  ნე  ბა  დი  ვი  დენ  დის  გა  მოც  ხა  დე  ბის  იუ  რი  დიულ  შე  დე  გებ  ზე.  თუ  მცი -

რეა  დი  ვი  დენ  დე  ბის  გა  ცე  მის  შე  სა  ხებ  მი  ღე  ბუ  ლი  გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბის  შეც  ვლის  

რის  კი  (მაგ ., მი  სი  გაუქ  მე  ბის ) და  გეგ  მი  ლი  გა  დახ  დის  გან  ხორ  ციე  ლე  ბამ  დე,  მა -

შინ  ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის  ა ღია  რე  ბის  მო  მენ  ტი  იქ  ნე  ბა  დი  ვი  დენ  დის  გა  მოც  ხა  დე  ბის  

თა  რი  ღი  (ა  ნუ  25/12/20X1 წე  ლი).

შე ფა სე ბა

16.4 სა წარ მომ მო გე ბის გა და სა ხა დის ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და შეა ფა სოს  სა ქარ-

თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად და, სა ჭი როე ბის შემ-

თხვე ვა ში, სხვა იუ რის დიქ ციე ბის სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის მი-

ხედ ვით.

მა გა ლი თი 2 - მო გე ბის გა და სა ხა დი გა ნა წი ლე ბულ მო გე ბა ზე 

A სა წარ მო არის A ქვე ყ ნის რე ზი დენ ტი სა წარ მო, 2 რე ზი დენ ტი აქ ციო ნე რით. 

31/12/20X0 წელს A სა წარ მოს აქვს გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბა 120,000 ლა რი. 

05/01/20X1 წელს აქ ციო ნე რე ბი შე თან ხმდნენ, რომ  A სა წარ მო გაა ნა წი ლებს 

მო გე ბას ისე, რომ თი თოეუ ლი მათ გა ნი 50,000 ლარს მიი ღებს (ა ნუ თან ხა, 

როემ ლიც რჩე ბა აქ ციო ნე რე ბის თვის გა და სახ დე ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბი დან 

დი ვი დენ დის გა დახ დის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი ყვე ლა გა და სა ხა დის გა მოქ-

ვით ვის შემ დეგ). შე სა ბა მი სად,  A სა წარ მომ  უნ და გან საზ ღვროს გა სა ნა წი-

ლე ბე ლი მთლია ნი თან ხა, მათ შო რის: 

·	 სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი დი ვი დენ დებ ზე (სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა-

დი დი ვი დენ დებ ზე 5%-ია); და
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·	 მო გე ბის გა და სა ხა დი გა ნა წი ლე ბულ მო გე ბა ზე (მო გე ბის გა და სა ხა დის 

გა ნაკ ვე თია  15%).

პირ ველ რიგ ში სა წარ მო შემ დეგ ნაი რად გა მოით ვლის გა სა ნა წი ლე ბელ 

მთლიან (სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ჩათ ვლით) თან ხას:

1) აქ ციო ნე რე ბის მიერ მი სა ღე ბი ფუ ლა დი სახ სრე ბი (სა შე მო სავ ლო გა-

და სა ხა დის გა რე შე) = 100,000 ლა რი (ა ნუ 50,000 ლა რი x ორი აქ ციო-

ნე რი);

2) მთლია ნი (სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ჩათ ვლით) თან ხა = 105,263 ლა-

რი (ა ნუ 100,000/95% (გაზ რდა 5% სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა სათ-

ვა ლის წი ნებ ლად).  სხვა სიტ ყვე ბით, სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი არის = 

5,263 ლა რი (ა ნუ 105,263 ლა რის 5%).

გა სა ნა წი ლე ბე ლი მთლია ნი თან ხის გან საზ ღვრის შემ დეგ  A სა წარ მომ  შემ-

დეგ ნაი რად უნ და გა მოით ვა ლოს მო გე ბის გა და სა ხა დი, რო მე ლიც ვრცელ-

დე ბა ინ დი ვი დუა ლურ აქ ციო ნერ ზე: 

1) დი ვი დენ დის მთლია ნი თან ხა (ბრუ ტო თან ხა) = 105,263 ლა რი;

2) და სა ბეგ რი ბა ზა აქ ციო ნე რებ ზე გა ნა წი ლე ბის თვის = 123,839 ლა რი (ა-

ნუ 105,263/85% (გაზ რდა 100%-მდე);

3) მო გე ბის გა და სა ხა დი აქ ციო ნე რებ ზე გა ნა წი ლე ბის თვის = 18,576 ლა რი 

(ა ნუ 123,839 ლა რის 15%).

07/01/20X1 წელს გა მოთ ვლე ბის სა ფუძ ველ ზე A სა წარ მომ გა მოაც ხა და და 

გაა ნა წი ლა დი ვი დენ დი 105,263 ლა რი. ეს თან ხა შეი ცავს 5,263 ლა რის ოდე-

ნო ბით სა შე მო სავ ლო გა და სა ხადს, რო მელ საც  A სა წარ მო კრებს ცალ კეუ-

ლი აქ ციო ნე რე ბის გან სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს სა ხე ლით. 

გა ნა წი ლე ბულ მო გე ბა ზე მო გე ბის გა და სა ხა დის სრუ ლად გა დახ და უნ და 

გან ხორ ციელ დეს დი ვი დენ დის გა დახ დის შემ დგომ, დი ვი დენ დის გა დახ დის 

თვის მომ დევ ნო თვის 15 რიც ხვამ დე (ამ შემ თხვე ვა ში 07/01/20X1 წე ლი).

მო გე ბის გა ნა წი ლე ბას შემ დე გი გავ ლე ნა აქვს A სა წარ მო ზე:

1) გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბა შემ ცირ და 105,263-ით (და რიც ხუ ლი დი ვი დენ-

დის ოდე ნო ბა);

2) ფუ ლა დი სახ სრე ბის ნაშ თი შემ ცირ და 100,000 ლა რით (ნე ტო დი ვი დენ-

დის თან ხა);

3) გა და სახ დე ლი გა და სა ხა დი გაი ზარ და 5,263 ლა რით, სა შე მო სავ ლო გა-

და სა ხა დი შეგ როვ და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს სა ხე ლით;

4)  A სა წარ მომ  გას წია 18,576 ლა რი მო გე ბის გა და სა ხა დის ხარ ჯი და გა-

და სახ დე ლი გა და სა ხა დე ბის მუხ ლი გაი ზარ და (დაკ რე დიტ და) 18,576 

ლა რით.
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შე სა ბა მი სად,  A სა წარ მომ  შემ დე გი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი უნ და შეას-

რუ ლოს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

გაუნაწილებელი მოგება: 
მესაკუთრეებზე განაწილება (ანუ 
დივიდენდები) 

105,263

ფულადი სახსრები 100,000

საგადასახადო ვალდებულებები 5,263

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

მოგების გადასახადის ხარჯი[1] 18,576

საგადასახადო ვალდებულებები 18,576

შე ნიშ ვნა:

(1) შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში გა ნა წი-

ლე ბულ მო გე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა და სა ხა დის ხარ ჯი აი სა ხე ბა მუხ ლში „მო-

გე ბის გა და სა ხა დი“, ანუ „და ბეგ ვრამ დე მო გე ბის“ შემ დეგ.

მაგალითი 3 - მოგების გადასახადი და სა ბეგრ ხარ ჯებ ზე 

20X1 წლის ივ ლის ში  A სა წარ მომ  მიი ღო 100,000 ლა რი შე მო სა ვა ლი და გას-

წია 80,000 ლა რის ხარ ჯი, რის შე დე გად მიი ღო 20,000 ლა რი ბუ ღალ ტრუ ლი 

მო გე ბა. ამ თვე ში სწარ მოს დი ვი დენ დე ბი არც გა მოუც ხა დე ბია და არც გა-

დაუხ დია.

 A სა წარ მოს  სა გა და სა ხა დო რე ჟი მის შე სა ბა მი სად მო გე ბის გა და სა ხა დის 

გა დახ და მხო ლოდ გან საზ ღვრულ ხარ ჯებ სა და გა ნა წი ლე ბულ მო გე ბა ზე 

მოხ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი და სა ბეგ რი ხარ ჯე ბია:

·	 გა წეუ ლი ხარ ჯი ან სხვა გა დახ და, რო მე ლიც ეკო ნო მი კურ საქ მია ნო-

ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ არის;

·	 სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის ან ფუ ლა დი სახ სრე ბის უსას ყიდ ლოდ გა და-

ცე მა; და

·	 სა გა და სა ხა დო კო დექ სით დად გე ნილ ზღვრულ ოდე ნო ბა ზე მე ტი ოდე-

ნო ბით გა წეუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯი.

მო გე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თია 15%. მო გე ბის გა და სა ხა დი მიმ დი ნა რე 

თვე ში გა წეულ და სა ბეგრ ხარ ჯებ ზე უნ და დაი ფა როს მომ დევ ნო თვის 15 

რიც ხვამ დე.

20X1 წლის ივ ლის ში A სა წარ მომ გას წია 10,000 ლა რის ოდე ნო ბით და სა ბეგ-

რი ხარ ჯი. A სა წარ მო ვალ დე ბუ ლია გა დაი ხა დოს მო გე ბის გა და სა ხა დი 1,500 

ლა რი (10,000 ლა რის 15%). ეს გა და სა ხა დი 20X1 წლის შე მო სავ ლე ბის, ხარ-

ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში შემ დეგ ნაი რად აღიარ-

დე ბა:
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ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

სხვა ხარჯები: მოგების გადასახადი(1) 1,500

საგადასახადო ვალდებულებები 1,500

შენიშვნა:

(1) შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში საგა და-

სახადო ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მხოლოდ დასაბეგრ ხარჯებთან, აი-

სა ხება „სხვა ხარჯებში“, ანუ „დასაბეგრი მოგების“ წინ, რადგან დასაბეგრი ბაზა 

არის კონკრეტული სახის ხარჯები და არა მოგება.
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me-17 ganyofileba

უც ხოუ რი ვალუტა

მოქ მე დე ბის სფე რო

17.1 წინ ამდებ არე განყო ფი ლება ეხება უც ხოურ ვალუტ აში გამოსა ხუ ლი 

ოპერ აციე ბის აღრიც ხვას.

17.2 სა წარმოე ბის სა მუშ აო ვალუტა და წარსა დგე ნი ანგარიშ გე ბის ვალუტა 

არის ეროვ ნუ ლი ვალუტა.

17.3 უც ხოუ რი ვალუ ტით გამოსა ხუ ლი ოპერ აცია არის სა წარმოს მიერ შეს რუ-

ლე ბუ ლი ოპერ აცია, რო მე ლიც გამოსა ხუ ლი არ არის ეროვ ნულ ვალუტ-

აში.

უც ხოუ რი ვალუ ტით გამოსა ხუ ლი ოპერ აციე ბის გავრცე ლე ბუ ლი მაგა ლი-

თებია:

1) სა ქონ ლის და/ან მო მსა ხუ რე ბის ყიდვა უც ხოე ლი მომ წო დებ ლე-

ბისგან, რომ ლე ბიც ეროვ ნუ ლი ვალუ ტისგან განსხ ვავე ბულ ვალუტ აში 

აგზავნიან ანგარი შს ანგარი შს წო რე ბისთ ვის;

2) სა ქონ ლის და/ან მო მსა ხუ რე ბის გაყიდვა უც ხოელ მომ ხმარებ ლებ ზე, 

რომ ლე ბსაც სა ანგარიშ გე ბო სა წარმო ანგარი შს წო რე ბისთ ვის ანგარი-

შს ეროვ ნუ ლი ვალუ ტისგან განსხ ვავე ბულ ვალუტ აში უგ ზავნის;

3) ეროვ ნუ ლი ვალუ ტისგან განსხ ვავე ბულ ვალუტ აში სეს ხის მი ღება ან 

სეს ხის გაცემა;

4) უც ხოუ რი ვალუ ტის ყიდვა ან გაყიდვა, ანუ ეროვ ნუ ლი ვალუ ტისგან 

განსხ ვავე ბუ ლი ნე ბის მიე რი ვალუ ტის.

  

უც ხოუ რი ვალუ ტით წარმოე ბუ ლი ოპერ აციე ბის  

ანგარიშ გება ეროვ ნულ ვალუტ აში 

17.4 სა წარმომ უც ხოუ რი ვალუ ტით გამოსა ხუ ლი ოპერ აცია თავდაპირ ვე-

ლი აღია რე ბის ას უნდა გადაიყ ვანოს ეროვ ნულ ვალუტ აში, რისთ ვისაც 

თავდაპირ ვე ლი აღია რე ბის თარი ღით უც ხოურ ვალუტ აში გამოსა ხუ ლი 

თანხის მიმართ უნდა გამოი ყე ნოს ოპერ აციის თარი ღის მდგომ არეო ბით 

არსე ბუ ლი სა ქართვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბანკის ოფი ცია ლუ რი სა ვალუ ტო 

კუ რსი.  ოპერ აციის თარიღად მიიჩ ნევა თარი ღი, რო დესაც ეს ოპერ აცია 

პირ ველად დააკმაყო ფი ლე ბს წინ ამდებ არე სტ ანდარტის  სხვა შესა-

ბამისი განყო ფი ლე ბის აღია რე ბის კრი ტე რიუ მე ბს.
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17.5  ყო ვე ლი სა ანგარიშ გე ბო პე რიო დის ბო ლოს, სა წარმომ:

(a) უც ხოურ ვალუტ აში გამოსა ხუ ლი ფულ ადი მუხ ლე ბი ეროვ ნულ ვალუ-

ტ აში უნდა გადაიყ ვანოს სა ანგარიშ გე ბო თარი ღისთ ვის არსე ბუ ლი 

სა ქართვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბანკის ოფი ცია ლუ რი სა ვალუ ტო კუ რსით; 

(b) თვით ღი რე ბუ ლე ბით აღრიც ხუ ლი არაფულ ადი მუხ ლე ბი, რომ ლე-

ბიც შეფ ასე ბუ ლია უც ხოუ რი ვალუ ტით, უნდა გადაიყ ვანოს ეროვ ნულ 

ვალუტ აში მათი აღია რე ბის თარი ღისა თვის არსე ბუ ლი სა ქართვე-

ლოს ეროვ ნუ ლი ბანკის ოფი ცია ლუ რი სა ვალუ ტო კუ რსით; და  

(g) არაფულ ადი მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც თავდაპირ ვე ლი აღია რე ბის  შემ დეგ 

გადაფასდა (ხელახლა შეფ ასდა) უც ხოურ ვალუტ აში, უნდა გადა იყ-

ვანოს ეროვ ნულ ვალუტ აში, გადაფასე ბის თარი ღისა თვის არსე ბუ ლი 

სა ქართვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბანკის ოფი ცია ლუ რი სა ვალუ ტო კუ რსით.

ფულ ადი მუხ ლე ბი

ფულ ადი მუხ ლი არის ფი ქსი რე ბუ ლი ან განსა ზღვრადი რაო დე ნო ბის ვალუ-

ტის ერ თეუ ლე ბის მი ღე ბის უფ ლება ან მი წო დე ბის ვალდე ბუ ლება. ფულ ადი 

მუხ ლე ბის მაგალი თე ბია სა ვაჭრო კრე დი ტი, სა ვაჭრო მოთ ხოვნა, სეს ხე ბი, 

სა ბანკო ანგარი შე ბი და  დე პო ზი ტე ბი, რო მელთა ანგარი შს წო რება ფულ ადი 

სა ხს რე ბით ხდება.

არაფულ ადი მუხ ლე ბის მაგალი თე ბია სა ქო ნე ლი, ქო ნება, ძრით ადი სა შუა ლე-

ბე ბი და სა ქონ ლისა და მო მსა ხუ რე ბისა თვის გადახდი ლი ავანსე ბი (რომ ლის 

ანგარი შს წო რება განხორ ციელ დება სა ქონ ლის ან მო მსა ხუ რე ბის მიწოდებით).

მაგალითი 1 - უც ხოუ რი ვალუ ტით განხორ ციე ლე ბუ ლი ოპერ აციე ბის 

აღრიცხვა

23/11/20X1 წე ლს A სა წარმო    სა წარმოო მასა ლე ბს უკ ვეთ ავს B სა წარმოს 

10,000 ევ როდ, მიმ ატე ბუ ლი 1,000 ევ რო ტრანსპორტირებისათვის. 

12/12/20X1 წე ლს სა ქო ნელ ზე კონ ტრო ლი გადადის A საწარმოზე.  

13/01/20X2 წე ლს A სა წარმო 11,000 ევ როს უხ დის B საწარმოს.

A სა წარმოს სა ანგარიშ გე ბო პე რიო დი მთავრდება 31 დეკემბერს.

სა ქართვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბანკის ოფი ცია ლუ რი სა ვალუ ტო კურსებია:

·	 23/11/20X1 = 3.1000 ლარი : 1 ევ რო

·	 12/12/20X1 = 3.1201 ლარი : 1 ევ რო

·	 31/12/20X1 = 3.1322 ლარი : 1 ევ რო

·	 13/01/20X2 = 3.1245 ლარი : 1 ევ რო

კო მერ ციუ ლი ბანკის ლარი /ევ რო გაცვლი თი კუ რსი, რო მე ლსაც A სა წარმო    

იყე ნე ბს უც ხოურ ვალუტ აში გადახდე ბისთ ვის, 13/01/20X2 წე ლს არის 3.1299 
ლარი : 1 ევრო. 
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A სა წარმო    ამ შეს ყიდ ვას შემ დეგ ნაირად აღრიცხავს.

23/11/20X1 წე ლს – არაფე რი აღი რიც ხება, რადგან შეკ ვე თის გაგზავნა აქტი-

ვის ან ვალდე ბუ ლე ბის აღია რებ ას არ განაპი რო ბე ბს.

12/12/20X1 წე ლს – სა ქონ ლისა და სა ვაჭრო კრე დი ტის აღია რება სა ქართვე-

ლოს ეროვ ნუ ლი ბანკის ოფი ცია ლუ რი გაცვლი თი კუ რსის გამოყენებით:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

მარაგი (11,000 ევრო გამრავლებული 3.1201-ზე)           34,321.10

სავაჭრო კრედიტი                                       34,321.10

31/12/20X1 წე ლს – სა ვაჭრო კრე დი ტის ხელახლა შეფ ასება (რადგან ეს 

ფულ ადი მუხ ლია) სა ანგარიშ გე ბო თარი ღით სა ქართვე ლოს ეროვ ნუ ლი 

ბანკის ოფი ცია ლუ რი ლარი :ევ რო გაცვლი თი კუ რსით (ანუ 11,000 ევ რო x 
3.1322 = 34,454.20 ლარი). შესა ბამისად, სა ვაჭრო კრე დი ტის დასა ფარი 

ნაშთი გაიზარდა 133.1 ლარით (34,454.2 ლარს გამოკ ლე ბუ ლი 34,321.1 

ლარი). ეს სხ ვაობა არის უც ხოუ რი ვალუტ აში გადაანგარი შე ბის ზარალი, ანუ 

20X1 წე ლს ხარჯი შე მოსა ვლე ბის, ხარჯე ბისა და გაუნ აწი ლე ბე ლი მო გე ბის 

ანგარიშ გებ აში შემ დეგ ნაირად აღიარდება:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები: უცხოურ ვალუტაში 
გადაანგარიშების ზარალი   

133.10

 სავაჭრო კრედიტი                                       133.10

გაცვლი თი კუ რსის ცვლი ლებ ას გავლენა არა აქვს მარაგის ნაშთზე, რადგან 

ეს პირ ვანდე ლი ღი რე ბუ ლე ბით ასა ხუ ლი არაფულ ადი მუხ ლია. 

13/01/20X2 წე ლს – სა ვაჭრო კრე დი ტის ანგარი შს წო რება (გადახდა შეფ-

ასე ბუ ლია კო მერ ციუ ლი ბანკისთ ვის გადახდი ლი თანხით) შემ დეგ ნაირად 

განხორციელდება:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სავაჭრო კრედიტი 34,454.20

ფულადი სახსრები (11,000 ევრო x 3.1299)          34,428.90

სხვა შემოსავალი: შემოსულობა უცხოური 
ვალუტის გადაანგარიშებიდან 

25.30

მაგალითი 2 - უც ხოუ რი ვალუ ტით გამოსა ხუ ლი ბანკის დე პო ზი ტი 

01/01/20X1 წე ლს A სა წარმომ კო მერ ციულ ბანკში შეიტანა 30,000 ლარი, 

ევ რო ში გამოსა ხულ ვადია ნი დე პო ზი ტის ანგარიშ ზე. დე პო ზი ტის ძი რი 

თანხაა 10,000 ევ რო და ბანკს 01/01/20X2 წე ლს A სა წარმოსთ ვის 11,000 

ევ როს გადახდის (დაბრუ ნე ბის) სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალდე ბუ ლება აქვს. 
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01/01/20X2 წე ლს თავდაპირ ვე ლი აღია რე ბის ას A სა წარმო    ბანკის დე პო-

ზი ტს შემ დეგ ნაირად აღრიცხავს:

ანგარიში
დებეტი 
(ლარი)

კრედიტი 
(ლარი)

სხვა მოკლევადიანი აქტივი: ბანკის დეპოზიტი ევროში 30,000

ფულადი სახსრები                                       30,000

A სა წარმოს სა ანგარიშ გე ბო პე რიო დი 31 დე კემ ბე რს მთავრდება.

სა ქართვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბანკის ოფი ცია ლუ რი გაცვლი თი კურსებია: 

·	 20X1 წლის სა შუა ლო კუ რსი არის 3.15 ლარი : 1 ევ რო

·	 31/12/20X1 თარი ღის კუ რსი არის  3.1322 ლარი : 1 ევ რო

20X1 წე ლს 1,000 ევ რო პრო ცენ ტი ერიც ხება A სა წარმოს, რო მე ლიც სა-

ქართვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბანკის გაცვლი თი კუ რსით (ანუ 20X1 წლის სა შუა-

ლო კურსით) ლარში შემ დეგ ნაირად უნდა გადაანგარიშდეს:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა მოკლევადიანი აქტივი: ბანკის დეპოზიტი 
ევროში (1,000 ევრო x 3.15)           

3,150

საპროცენტო შემოსავალი                                       3,150

31/12/20X1 წე ლს – A სა წარმო     გადააფასე ბს ბანკის დე პო ზი ტს (რადგან 

ეს ფულ ადი მუხ ლია) სა ანგარიშ გე ბო თარი ღით სა ქართვე ლოს ეროვ ნუ ლი 

ბანკის ლარი: ევ რო ოფი ცია ლუ რი გაცვლი თი კუ რსით (ანუ 11,000 ევ რო x 
3.1322 = 34,454.20 ლარი).  ეს გადაანგარი შება 31/12/20X1 წე ლს შემ დეგ-

ნაირად აღირიცხება:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა აქტივი: ბანკის დეპოზიტი ევროში (34,454.2 
ლარი – 30,000 ლარი –  3,150 ლარი)

1,304.20

 სხვა შემოსავალი: შემოსულობა უცხოური 
ვალუტის გადაანგარიშებიდან

1,304.20

01/01/20X2 წე ლს – A სა წარმო    ბანკისგან იღე ბს 11,000 ევ როს რო მე ლიც 

გადაანგარიშ დება 33,800 ლარად. მი ღე ბუ ლი ფულ ადი სა ხს რე ბი შემ დეგ-

ნაირად აღირიცხება:

ანგარიში დებეტი (ლარი) კრედიტი (ლარი)

სხვა ხარჯები: ზარალი უცხოური ვალუტის 
გადაანგარიშებიდან (34,454.2 ლარი – 
33,800 ლარი)          

654.20

ფულადი სახსრები 33,800.00

სხვა აქტივი: ბანკის დეპოზიტი ევროში 34,454.20
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me-18 ganyofileba

საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის  
შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი 

მოქ მე დე ბის სფე რო

18.1 საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი არის რო გორც ხელ საყ-

რე ლი, ისე არა ხელ საყ რე ლი მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც მოხ დე ბა საან გა-

რიშ გე ბო პე რიო დის დას რუ ლე ბის შემ დეგ და იმ თა რი ღამ დე, რო დე საც  

მოხ დე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნა სამსახურში.

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სამ სა ხურ ში წარ დგე ნამ დე ამ ფი ნან სუ რი ან გა-

რიშ გე ბის მომ მზა დებ ლებს მოეთ ხო ვე ბათ გან საზ ღვრონ საან გა რიშ გე ბო 

თა რიღ სა და წარ დგე ნის თა რიღს შო რის მომ ხდა რი მოვ ლე ნე ბი რამ დე ნად 

უნ და აი სა ხოს აღ ნიშ ნულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში.

მა გა ლი თად, 01/10/20X2 წელს A სა წარ მო სამ სა ხურ ში წა რად გენს ფი ნან-

სურ ან გა რიშ გე ბას  31/12/20X1-ში დას რუ ლე ბუ ლი წლისთვის. ხელ მძღვა-

ნე ლო ბა გან საზ ღვრავს 31/12/20X1-დან 01/10/20X2-მდე მომ ხდა რი ხელ-

საყ რე ლი თუ არა ხელ საყ რე ლი მოვ ლე ნე ბი რამ დე ნად უნ და აი სა ხოს A სა-

წარ მოს   31/12/20X1 წლის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში (ა ნუ გავ ლე ნა აქ ტი ვე-

ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღია რე ბა სა და შე ფა სე ბა ზე და /ან სა ვალ დე ბუ ლო 

გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბის ში ნაარ სზე (იხ. მე-3 გან ყო ფი ლე ბა - ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნა, პუნ ქტი 3.15)).

18.2 ამ გან ყო ფი ლე ბა ში საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი კლა-

სი ფი ცი რე ბუ ლია შემდეგნაირად:

(ა) მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი - საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დე-

გი მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც მტკი ცე ბუ ლე ბებს უზ რუნ ველ ყოფს საან გა-

რიშ გე ბო პე რიო დის დას რუ ლე ბის თვის არ სე ბულ გა რე მოე ბებ ზე;

(ბ) არა მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი - საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ-

დე გი მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც მია ნიშ ნებს იმ გა რე მოე ბებ ზე, რომ ლე-

ბიც წარ მოიშ ვა საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის დას რუ ლე ბის შემ დგომ პე-

რიოდ ში; და

(გ) მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც გან საზ ღვრავს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

შედ გე ნის სა ფუძ ველს - საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დე გი მოვ ლე-

ნე ბი, რომ ლე ბიც იმ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა წარ მოს ხელ-
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მძღვა ნე ლო ბის შე ფა სე ბით, მათ არ გააჩ ნიათ სა წარ მოს ლიკ ვი და-

ციის გარ და სხვა რეა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვა (ა ნუ სა წარ მო აღარ არის 

ფუნ ქციო ნი რე ბა დი სა წარ მო).

მოვლენამაკორექტირებელიათუარამაკორექტირებელი?

მოვ ლე ნის კლა სი ფი კა ცია მა კო რექ ტი რე ბელ ან არა მა კო რექ ტი რე ბელ მოვ-

ლე ნად და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, იგი და მა ტე ბით ინ ფორ მა ციას უზ რუნ ველ-

ყოფს იმ გა რე მოე ბებ ზე, რომ ლე ბიც საან გა რიშ გე ბო თა რი ღით (მა კო რექ ტი-

რე ბე ლი მოვ ლე ნა) არ სე ბობ და თუ მია ნიშ ნებს გა რე მოე ბებ ზე, რომ ლე ბიც 

წარ მოიშ ვა საან გა რიშ გე ბო თა რი ღის შემ დეგ (ა რა მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ-

ლე ნა). 

მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნა გავ ლე ნას ახ დენს აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ-

ლე ბე ბის აღია რე ბა სა და შე ფა სე ბა ზე (იხ. პუნ ქტი 18.3). მა კო რექ ტი რე ბე ლი 

მოვ ლე ნე ბის მა გა ლი თე ბია:

·	 მო ვა ლის გა კოტ რე ბა წლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, რაც ადას ტუ რებს, 

რომ წლის ბო ლოს სა ვაჭ რო მოთ ხოვ ნე ბის ნაშ თი უი მე დო იყო;

·  სა წარ მოს წი ნააღ მდეგ სა სა მარ თლო და ვის შე დე გი, რო მე ლიც და-

კავ ში რე ბუ ლია მოვ ლე ნას თან, რო მე ლიც საან გა რიშ გე ბო თა რი ღამ დე 

მოხ და;

·  წლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ქო ნე ბის შე ფა სე ბა, იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 

ეს წლის დას რუ ლე ბამ დე ქო ნე ბის გაუ ფა სუ რე ბის მტკი ცე ბუ ლე ბას იძ-

ლე ვა;

·  საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დეგ მა რა გის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა-

ზე ნაკ ლე ბად გა ყიდ ვა;

·  წლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ წლის დას რუ ლე ბამ დე მომ ხდარ მოვ ლე-

ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი იუ რი დიულ ან სა დაზ ღვე ვო პრე ტენ ზიებ თან 

მი მარ თე ბით თან ხე ბის მი ღე ბა ან გა დახ და;

·  წლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ იმ აქ ტი ვის შეს ყიდ ვის ფა სის გან საზ ღვრა, 

რო მე ლიც წლის დას რუ ლე ბამ დე იქ ნა შე ძე ნი ლი;

·  წი ნა ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში თაღ ლი თო ბის ან შეც დო მე ბის აღ მო ჩე ნა.

არა მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნა გავ ლე ნას არ ახ დენს აქ ტი ვე ბი სა და ვალ-

დე ბუ ლე ბე ბის აღია რე ბა სა და შე ფა სე ბა ზე (იხ. პუნ ქტი 18.4). არა მა კო რექ ტი-

რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბის მა გა ლი თე ბია:

·  სტი ქიუ რი უბე დუ რე ბე ბი, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად ხან ძა რი ან წყალ-

დი დო ბა, რა მაც საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დეგ გაა ნად გუ რა 

გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი და მა რა გე ბი;

·  გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბის შეს ყიდ ვა ან გა ყიდ ვა, რაც საან გა რიშ გე ბო 

თა რი ღის შემ დეგ მოხ და;

·  საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დეგ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რეს ტრუქ ტუ რი ზა-

ციის დაწ ყე ბა;
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·  საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის შემ დეგ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რან ტიე ბის გა ცე-

მა; და

·  სა სა მარ თლო და ვის დაწ ყე ბა, რო მე ლიც მხო ლოდ საან გა რიშ გე ბო 

თა რი ღის შემ დეგ მომ ხდარ მა მოვ ლე ნებ მა გა ნა პი რო ბა.  

იმი სა თის, რომ ერ თმა ნე თის გან გან ვას ხვაოთ მა კო რექ ტი რე ბე ლი და არა-

მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი, სა ჭი როა და ვეყ რდნოთ ამ ტერ მი ნე ბის 

გან მარ ტე ბებს. ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია მა გა ლი თე ბი ამ გან-

სხვა ვე ბის საი ლუს ტრა ციოდ სხვა დას ხვა სა წარ მოს 31/12/20X1-ში დას რუ-

ლე ბუ ლი წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბის მა გა ლით ზე, რომ ლე ბიც სამ სა-

ხურს წა რედ გი ნა 01/10/20X2-ში.

მაკორექტირებელი მოვლენა არამაკორექტირებელი მოვლენა

31/12/20X1 წელს A დე ბი ტორს A სა წარ მოს  
ვა ლი აქვს 10,000 ლა რი. 

A დე ბი ტორს გა კოტ რე ბა ზე შეაქვს გა ნაც-
ხა დი 15/02/20X2 წელს, ამ გვა რად, ადას ტუ-
რებს, რომ A სა წარ მოს  ან გა რი შებ ში სა ვაჭ-
რო მოთ ხოვ ნა უი მე დო იყო 31/12/20X1 წელს.

31/12/20X1 წელს B დე ბი ტორს A სა წარ მოს  
ვა ლი აქვს 15,000 ლა რი. 

15/01/20X2 წელს ძლიერ მა მი წის ძვრამ 
დაან გრია B დე ბი ტო რის ერ თა დერ თი 
ქარ ხა ნა. ამი ტომ, 20/01/20X2 წელს B დე ბი-
ტორს გა კოტ რე ბა ზე შეაქვს გან ცხა დე ბა.  

მი წის ძვრამ დე B დე ბი ტო რის სა მეურ ნეო 
საქ მია ნო ბა მომ გე ბია ნი იყო და არ მიიჩ ნეო-
და, რომ მას დე ფოლ ტის რის კი ჰქონ და. 

20X2 წელს B სა წარ მოს პა ტენ ტის დარ-
ღვე ვის სარ ჩე ლი შეაქვს სა სა მარ თლო ში A 
სა წარ მოს  წი ნააღ მდეგ,  20X1 წელს მომ-
ხდა რი კა ნონ დარ ღვე ვე ბის გა მო, რა ზეც A 
სა წარ მო არ კა მა თობს. 

სა სა მარ თლო ად გენს ზია ნის ოდე ნო ბას, 
რო მე ლიც A სა წარ მომ უნ და აუ ნაზ ღაუ როს 
B სა წარ მოს.  

20X2 წლის ივ ნის ში C სა წარ მოს პა ტენ ტის 
დარ ღვე ვის სარ ჩე ლი შეაქვს სა სა მარ-
თლო ში A სა წარ მოს  წი ნააღ მდეგ, 20X2 
წელს მომ ხდა რი კა ნონ დარ ღვე ვე ბის გა-
მო, რა ზეც A სა წარ მო არ და ვობს.  

სა სა მარ თლო ად გენს ზია ნის ოდე ნო ბას, 
რო მე ლიც A სა წარ მომ უნ და აუ ნაზ ღაუ-
როს C სა წარ მოს.

20/01/20X2 წელს A საწარმომ აღმოაჩინა, 
რომ მარაგები, რომელიც თბილისში მდე-
ბა რე საწყობში ინახებოდა  31/12/20X1 წელს, 
დაზიანებული იყო ძლიერი წვიმის გამო.  

20X2 წლის იანვარში თბილისში წვიმა არ 
მოსულა.

20/01/20X2 წელს წვიმამ მარაგები 
დააზიანა A საწარმოს ბათუმის საწყობში. 

31/12/20X1 წელს ინვენტარიზაცის დროს 
ნახეს, რომ ეს მარაგები დაუზიანებელი იყო. 

10/02/20X2 წელს A საწარმოს  თბილისში 
მდებარე ახლადაშენებული ქარხნის 
სუსტი მიწისძვრის მიერ დაზიანებამ 
გამოავლინა შენობის სტრუქტურული 
პრობლემა. შენობის მშენებლობა 20X1 
წლის დეკემბერში დასრულდა. 

ეს დეფექტი იმდენად მნიშვნელოვანია, 
რომ ქარხნის შენობა გაუფასურებულია 
მე9- განყოფილების - არაფინანსური 
აქტივების გაუფასურება - შესაბამისად. 

20/02/20X2 წელს ძლიერმა წვიმამ 
უპრეცედენტო წყალდიდობა გამოიწვია, 
რამაც დააზიანა A საწარმოს  ქარხანა 
ბათუმში.  

ეს დეფექტი იმდენად მნიშვნელოვანია, 
რომ ხუთი წლის წინ აშენებული 
ქარხნის შენობა გაუფასურებულია 
მე9- განყოფილების - არაფინანსური 
აქტივების გაუფასურება - შესაბამისად.
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A საწარმო თავის ახლადგაშენებულ 
ვენახს გადაფასების მოდელით 
აღრიცხავს. 

20X1 წელს A საწარმოსთვის ცნობილი 
ხდება, რომ ვენახი დაავადებამ დაააზიანა 
და ვაზს წამალს ასხურებს სანამ ინფექციას 
არ შეაჩერებს 20X1 წლის ნოემბერში.  

31/12/20X1 წელს, გამოცდილების 
საფუძველზე, ხელმძღვანელობა 
დარწმუნებულია, რომ დაავადება 
აღმოფხვრილია და A საწარმოს  მიერ 
მომავალში ყურძნის წარმოებას საფრთხე 
არ ემუქრება. 

თუმცა, 20X2 წლის ივნისში ცხადი ხდება, 
რომ დაავადება აღმოფხვრილი არ არის 
და აზიანებს 20X2 წლის მოსავალს. 

D საწარმო თავის ახლადგაშენებულ 
ვენახს გადაფასების მოდელით 
აღრიცხავს. 

20X2 წლის აპრილში D საწარმოსთვის 
ცნობილი გახდა, რომ ვენახი 
ინფიცირებულია დაავადებით, რომელიც 
20X2 წლის თებერვალში იმპორტირებული 
ახალი საძირეებიდან გავრცელდა ვენახზე.

20X2 წლის ივნისში ცხადი იყო, რომ 
დაავადება D საწარმოს ყველა ვაზს 
გადაედო. ვაზების გადასარჩენად და 
მომავალში მოსავლის მისაღებად  
ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა ვენახის 
შეწამლვა და უარი თქვა 20X2 წლის 
მოსავალზე.

A საწარმო ცხვრის მატყლის მარკეტინგს 
ერთობლივი გაყიდვის შეთანხმებით 
ახორციელებს, რაც ემსახურება 
მატყლის გაყიდვიდან შემოსავლის 
მაქსიმიზაციას ადგილობრივი მეცხვარე 
ფერმერებისთვის, ერთობლივი 
ბრენდირებისა და კოლექტიური 
შეთანხმებისთვის მოლაპარაკებების 
მეშვეობით. 

 მართალია, 20X1 წელს მიღებული 
მატყლის მთლიანი პარტია გაიყიდა 
31/12/20X1-თვის, მაგრამ მიღებული 
თანხებიდან მხოლოდ 80% განაწილდა 
ფერმერებზე.

შეთანხმების პირობების შესაბამისად 
15/03/20X2-ში გაუნაწილებელი 20%-
დან კოლექტიური შეთანხმების 20X1 
წლის ხარჯების გამოქვითვის შემდეგ 
დარჩენილი თანხა განაწილდა მეცხვარე 
ფერმერებს შორის. 

A საწარმო თავის სახორცე ნახირს 
გადაფასების მოდელით აღრიცხავს. 

ბაზარზე არსებულმა გარემოებებმა 
გამოიწვია ქართულ ხორცზე სასაკლაოს 
ფასების ორჯერ და უფრო მეტად 
გაზრდა 31/12/20X1-დან 01/10/20X2-მდე.  
შესაბამისად, A საწარმოს  სახორცე 
ნახირის ღირებულება ორჯერ და უფრო 
მეტად გაიზარდა 31/12/20X1-ის შემდეგ. 

A საწარმო E საწარმოს საკუთარი 
კაპიტალის -%1ს ფლობს.

20X2 წლის 20 თებერვალს E საწარმომ 
დივიდენდები გამოაცხადა თავისი 20X1 
წლის მოგებიდან. 

ფინანსურიანგარიშგებისშედგენისსაფუძველი

მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც გან საზ ღვრავს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის 

სა ფუძ ველს ხდე ბა მა შინ, რო დე საც მა კო რექ ტი რე ბე ლი ან არა მა კო რექ-

ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნა იმ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა წარ მო აღარ არის 

ფუნ ქციო ნი რე ბა დი სა წარ მო.

მა გა ლი თად, 20X2 წელს, 31/12/20X1 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სამ-

სა ხურ ში წარ დგე ნამ დე Z სა წარ მოს თვის ცნო ბი ლი გახ და, რომ მის ვე ნახს 

უკურ ნე ბე ლი დაა ვა დე ბა აქვს, რაც ყვე ლა ვა ზის გახ მო ბას გა მოიწ ვევს. Z სა-

წარ მოს დაზ ღვე ვა არა აქვს. ამი ტომ, ხელ მძღვა ნე ლო ბის შე ფა სე ბით Z სა-

წარ მოს გა კოტ რე ბა ზე გა ნაც ხა დის შე ტა ნის, რაც სა ბო ლოო ლიკ ვი და ციას 

გა მოიწ ვევს, რეა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვა არ გააჩ ნია.
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 მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 31/12/20X1 წელს Z სა წარ მო მომ გე ბია ნიც იყო და 

კარ გი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბაც ჰქონ და და 20X1 წელს ვა ზი ჯერ არ იყო 

დაა ვა დე ბუ ლი, სხვა შემ თხვე ვა ში არა მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნის მნიშ-

ვნე ლო ბის გა მო Z სა წარ მოს 31/12/20X1 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ 

არის შედ გე ნი ლი ფუნ ქციო ნი რე ბა დი სა წარ მოს დაშ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე (იხ. 

პუნ ქტი 18.5).

აღია რე ბა და შე ფა სე ბა

18.3 სა წარ მომ უნ და დაა კო რექ ტი როს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში აღია რე ბუ-

ლი თან ხე ბი (მათ შო რის, შე სა ბა მის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში წარ მოდ-

გე ნი ლი ინ ფორ მა ცია, თუ ასე თი არ სე ბობს), საან გა რიშ გე ბო პე რიო დის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ მომ ხდა რი მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბის ასახ-

ვის მიზ ნით.

მაგალითი1– სასამართლოსგადაწყვეტილება

A სა წარ მოს  31/12/20X1-ში დას რუ ლე ბუ ლი წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა 

სამ სა ხურს წა რუდ გი ნეს 01/10/20X2 წელს.

20X1 წელს A სა წარ მოს ერ თ-ერ თმა ყო ფილ მა თა ნამ შრო მელ მა უჩივ ლა 

სამ სა ხუ რი დან უკა ნო ნოდ გაშ ვე ბის გა მო. 

31/12/20X1 წელს A სა წარ მომ ამ სა სა მარ თლო და ვას თან და კავ ში რე ბით 

ვალ დე ბუ ლე ბა არ აღია რა, რად გან იმ დროს მიაჩ ნდა, რომ სა სა მარ თლო 

საქ მის მო გე ბა უფ რო მო სა ლოდ ნე ლი იყო, ვიდ რე არა და შე სა ბა მი სად სჯე-

რო და, რომ არ მოხ დე ბო და ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გას ვლა.

თუმ ცა, 20X2 წლის მარ ტში სა სა მარ თლომ მიი ღო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, რომ A სა-

წარ მომ 5,000 ლა რი კომ პენ სა ცია უნ და გა დაუ ხა დოს ყო ფილ თა ნამ შრო მელს. 

სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნაა, რად გან ის 

უზ რუნ ველ ყოფს მტკი ცე ბუ ლე ბას, რომ 31/12/20X1 წელს: 

·	 A სა წარ მოს  ჰქონ და მიმ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბა; და 

·	 მო სა ლოდ ნე ლი იყო ამ მიმ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად 

ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გას ვლა. 

ამი ტომ, A სა წარ მომ უნ და აღია როს 5,000 ლა რის ოდე ნო ბით ანა რიც ხის ვალ-

დე ბუ ლე ბა თა ვის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში 31/12/20X1 

წელს და 5,000 ლა რი ხარ ჯი თა ვის 20X1 წლის შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და 

გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში.

მაგალითი2– ქონებისგაუფასურება

31/12/20X1-ში დას რუ ლე ბუ ლი წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა სამ სა ხურს  

01/10/20X2 წელს წარუდგინეს.

20X2 წლის იან ვარ ში A სა წარ მომ ბანკს მი მარ თა სეს ხის მი სა ღე ბად. A სა-

წარ მოს  მოს თხო ვეს უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნე ბის თვის თა ვი სი ქო ნე ბის (თბი-
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ლის ში არ სე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თი და შე ნო ბა) სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის პრო-

ფე სიო ნა ლუ რი შე ფა სე ბის წარ დგე ნა. 

ქო ნე ბის შე ფა სე ბა 20X2 წლის იან ვარ ში შეუკ ვე თეს და 20X2 წლის თე ბერ-

ვალ ში მიი ღეს. შე ფა სე ბამ აჩ ვე ნა, რომ ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა 

31/12/20X2 წელს 20,000 ლა რით ნაკ ლე ბია მის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა ზე 

31/12/20X1 წლის მდგომარეობით.

შე ფა სე ბა უზ რუნ ველ ყოფს გაუ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის მტკი ცე ბუ ლე ბას, რაც 

საან გა რიშ გე ბო თა რი ღამ დე (ანუ 31/12/20X1-მდე) მოხდა. A სა წარ მომ, მე-9 

გან ყო ფი ლე ბის - არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გაუ ფა სუ რე ბა -  შე სა ბა მი სად  

20,000 ლა რი გაუ ფა სუ რე ბის ხარ ჯი უნ და აღია როს 20X1 წლის შე მო სავ ლე-

ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ანგარიშგებაში.

18.4 არა მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში არ აღია რ-

დება.

A სა წარ მოს  31/12/20X1-ში დას რუ ლე ბუ ლი წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა 

სამ სა ხურს წა რუდ გი ნეს 01/10/20X2 წელს.

A სა წარ მო თა ვის სა ხორ ცე პი რუტყვს გა და ფა სე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე ბით 

აღრიცხავს. 

A სა წარ მოს  სა ხორ ცე მსხვილ ფე ხა- რქო სა ნი პი რუტ ყვის სა ბაზ რო ღი რე-

ბუ ლე ბა 31/12/20X1 წლის 600,000 ლა რი დან 900,000 ლა რამ დე გაი ზარ და 

01/10/20X2 წელს.

A სა წარ მომ თა ვი სი სა ხორ ცე მსხვილ ფე ხა- რქო სა ნი პი რუტ ყვი 600,000 ლა-

რად უნ და შეა ფა სოს თა ვის 31/12/20X1 წლის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის 

ანგარიშგებაში.

18.5 თუ სამ სა ხუ რის თვის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნამ დე მოხ დე ბა 

მოვ ლე ნა, რო მე ლიც გან საზ ღვრავს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-

ბის შედ გე ნის სა ფუძ ველს, მან ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მოამ ზა დოს  

ისე თი სა ფუძ ვლით, რო მე ლიც ასა ხავს იმ ფაქტს, რომ სა წარ მო არ არის 

ფუნ ქციო ნი რე ბა დი სა წარ მო.

ფუნ  ქციო  ნი  რე  ბა  დი  სა  წარ  მოს  დაშ  ვე  ბის  შე  სა  ხებ  ინ  ფორ  მა  ციის  თვის  ი ხი  ლეთ  

მე- 2 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - დაშ  ვე  ბე  ბი  და  ძი  რი  თა  დი  პრინ  ცი  პე  ბი  (კერ  ძოდ , პუნ  ქტი 

 2.5).

ფუნ  ქციო  ნი  რე  ბა  დი  სა  წარ  მოს  დაშ  ვე  ბის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  მარ  თე  ბუ  ლო  ბის  შე  ფა -

სე  ბის  თვის  ი ხი  ლეთ  მე- 3 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  - ფი  ნან  სუ  რი  ან  გა  რიშ  გე  ბის  წარ  დგე -

ნა  (კერ  ძოდ , პუნ  ქტი 3.4). 



234

me-19 ganyofileba

წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტზე  
გა დას ვლა 

მოქ მე დე ბის სფე რო

19.1 სა წარ მომ, რო მე ლიც პირ ვე ლად იყე ნებს მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ-

მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარტს, წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი-

ლე ბა უნ და გა მოი ყე ნოს პირ ვე ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნი სას, 

რო მელ შიც გა ნაც ხა დებს ამ სტან დარ ტთან შე სა ბა მი სო ბას.  

ეს გან ყო ფი ლე ბა მხო ლოდ მა შინ გა მოი ყე ნე ბა, რო დე საც სა წარ მო პირ ვე-

ლად  ამ ზა დებს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის შე სა ბა-

მი სად. ან გა რიშ გე ბა უნ და შეი ცავ დეს ცალ სა ხა და უპი რო ბო გან ცხა დე ბას ამ 

სტან დარ ტთან შე სა ბა მი სო ბის თაო ბა ზე (იხ. პუნ ქტი 3.2).

19.2 სა წარ მოს თვის წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღი არის ყვე-

ლა ზე ად რინ დე ლი პე რიო დის და საწ ყი სი, რომ ლის თვი საც სა წარ მო ამ 

სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად წა რად გენს სრულ შე სა და რის ინ ფორ მა ციას 

პირ ველ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში, რო მელ შიც გა ნაც ხა დებს ამ სტან დარ-

ტთან შე სა ბა მი სო ბას.

მაგალითი 1 -  სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღი

A სა წარ მო ამ სტან დარტს პირ ვე ლად 2018 წლის 31 დე კემ ბერს დას რუ ლე ბუ-

ლი წლის თვის იყე ნებს.

A სა წარ მო 2017 წლის შე სა და რის ინ ფორ მა ციას წა რად გენს (პუნ ქტის, 19.2 

მოთ ხოვ ნის შე სა ბა მი სად). გა დას ვლის თა რი ღია 2017 წლის 1 იან ვა რი.

თუმ ცა, თუ A სა წარ მო ნე ბა ყო ფი ლო ბით გა მო ნაკ ლისს იყე ნებს  შე სა და რი სი 

ინ ფორ მა ციის წარ დგე ნას თან მი მარ თე ბით (იხ. პუნ ქტი 19.5 (ა)), მა შინ მი სი 

გა დას ვლის თა რი ღია 2018 წლის 1 იან ვა რი. 

19.3 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ვრცელ დე ბა  იმ სა წარ მოებ ზეც, რომ ლე ბიც 

გა სულ საან გა რიშ გე ბო პე რიოდ ში იყე ნებ დნენ წი ნამ დე ბა რე სტან დარტს, 

მაგ რამ მა თი უახ ლე სი წლიუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ შეი ცავ და 
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ცალ სა ხა და უპი რო ბო გან ცხა დე ბას მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის 

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტთან შე სა ბა მი სო ბის შესახებ.

მა გა ლი თი 1 (განვრცობილი) - სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღი

A სა წარ მოს  2018 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა შედ გე ნი ლია წი ნამ დე ბა რე 

სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად (იხ. ზე მოთ).

A სა წარ მოს  2019 წლის და 2020 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბი შედ გე ნი-

ლია მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის ფასს სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად.

სა წარ მო წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბას დაუბ რუნ და 2021 წლის 

ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში.

A სა წარ მომ  2020 წლის შე სა და რი სი ინ ფორ მა ცია უნ და ასა ხოს 2021 წლის 

ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში. თუმ ცა, ამ სტან დარ ტის ხე ლახ ლა გა მო ყე ნე ბის 

თა რი ღია 2021 წლის 1 იან ვა რი, რად გან 2020 წლის წარ დგე ნი ლი შე სა და რი-

სი ინ ფორ მა ციის გა დაან გა რი შე ბა შეუძ ლე ბე ლია (იხ. პუნ ქტი 4.9).

გა დას ვლის პრინ ცი პე ბი

19.4 სა წარ მო მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 

სტან დარ ტის შე სა ბა მის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ამ ზა დებს ისე, თით ქოს 

იგი ყო ველ თვის ამ სტან დარტს  იყე ნებ და.  სხვა სიტ ყვე ბით, სა წარ მომ წი-

ნამ დე ბა რე  სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღით:  

(ა)	 უნ და აღია როს ყვე ლა აქ ტი ვი და ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მელ თა აღია რე-

ბაც მოით ხო ვე ბა მო ცე მუ ლი სტან დარ ტით;

(ბ)	 არ უნ და აღია როს ისე თი მუხ ლე ბი აქ ტი ვე ბად ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბად, 

რო მელ თა აღია რე ბაც ნე ბა დარ თუ ლი არ არის ამ სტან დარ ტით;

(გ)	 რეკ ლა სი ფი კა ცია, რომ ლე ბიც, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნის 

ად რინ დე ლი სა ფუძ ვლე ბის თა ნახ მად, აღია რე ბუ ლი იყო ერ თი ტი პის 

აქ ტი ვად, ვალ დე ბუ ლე ბად, ან სა კუ თა რი კა პი ტა ლის კომ პო ნენ ტად, 

მაგ რამ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად წარ მოად გენს სხვა ტი-

პის აქ ტივს, ვალ დე ბუ ლე ბას ან სა კუ თა რი კა პი ტა ლის კომ პო ნენტს; და

(დ)	მო ცე მუ ლი სტან დარ ტი გა მოი ყე ნოს ყვე ლა აღია რე ბუ ლი აქ ტი ვი სა და 

ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ფა სებ ლად.

სა წარ მოს, რო მე ლიც პირ ვე ლად იყე ნებს წი ნამ დე ბა რე სტან დარტს, სააღ-

რიც ხვო პო ლი ტი კა, რო მელ საც იგი იყე ნებს  წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის შე-

სა ბა მი სად პირ ვე ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სად გე ნად, შეიძ ლე ბა გან-

სხვავ დე ბო დეს ად რინ დე ლის გან. შე დე გად კო რექ ტი რე ბე ბი წარ მოიქ მნე ბა 

ამ სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღამ დე მოვ ლე ნე ბი სა და ოპე რა ციე ბის გან. 

ამ გვა რად, სა წარ მომ აღ ნიშ ნუ ლი კო რექ ტი რე ბე ბი პირ და პირ გაუ ნა წი ლე-

ბელ მო გე ბა ში უნ და აღია როს (ან, თუ შე სა ფე რი სია, სა კუ თა რი კა პი ტა ლის 

სხვა კა ტე გო რია ში) ამ სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღით. 
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წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტით სა წარ მოს არ მოეთ ხო ვე ბა ფი ნან სუ რი მდგო-

მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში საწ ყი სი ნაშ თე ბის ასახ ვა. საწ ყი სი ფი ნან სუ რი 

მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა სა სარ გებ ლო საწ ყი სი წერ ტი ლია 

ამ სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად აღ რიც ხვის თვის. შე სა ბა მი სად, ამ სტან დარ-

ტის შე სა ბა მი სი პირ ვე ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნი სას სა წარ მო, 

რო გორც წე სი, ამ ზა დებს საწ ყის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბას, 

რო მე ლიც შეე სა ბა მე ბა ამ სტან დარტს, სა წარ მოს სტან დარ ტზე გა დას ვლის 

თა რი ღით. გარ და ამ გან ყო ფი ლე ბა ში მო ცე მუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი სა, საწ ყი-

სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ისე უნ და მომ ზად დეს, თით ქოს 

სა წარ მო ყო ველ თვის წი ნამ დე ბა რე სტან დარტს იყე ნებ და. სხვა სიტ ყვე ბით, 

რო გორც ამ სტან დარ ტის სხვა გან ყო ფი ლე ბე ბით მოით ხო ვე ბა, საწ ყის ფი-

ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში: 

·	 შე დის სა წარ მოს ყვე ლა აქ ტი ვი და ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ ლე ბიც აღია-

რე ბუ ლია წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად;

·	 ეს აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი კლა სი ფი ცი რე ბუ ლია წი ნამ დე ბა რე 

სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად; და 

·	 ეს აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი შე ფა სე ბუ ლია წი ნამ დე ბა რე სტან-

დარ ტის შესაბამისად. 

სხვა სიტ ყვე ბით, პირ ვე ლად გა მო ყე ნე ბის წე სე ბით მიჩ ნეუ ლია, რომ სა წარ-

მო ყო ველ თვის იყე ნებ და წი ნამ დე ბა რე სტან დარტს.

თუმ ცა, მე-19 გან ყო ფი ლე ბა ში მო ცე მუ ლია ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი გა მო ნაკ ლი-

სე ბი სტან დარ ტზე პირ ვე ლად გა დას ვლის წე სე ბი დან (იხ. პუნ ქტე ბი 19.5 და 
19.6). 

ამ სტან დარ ტზე გა დას ვლის წე სე ბი დან ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გა მო ნაკ ლი სე ბი 

(სტანდარტის პირ ვე ლად გამოყენებისას) 

19.5 მხო ლოდ იმ სა წარ მოს, რო მე ლიც პირ ვე ლად იყე ნებს წი ნამ დე ბა რე სტან-

დარტს, სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღით შეუძ ლია გა დას ვლის წე სე ბის 

ქვე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი შე ღა ვა თე ბი დან ერ თ-ერ თის არ ჩე ვა:

(ა)	 არ წა რად გი ნოს შე სა და რი სი ინ ფორ მა ცია მო ცე მუ ლი სტან დარ ტის 

შე სა ბა მი სად შედ გე ნილ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში. სა წარ მოს თვის, 

რო მე ლიც აირ ჩევს ამ გა მო ნაკ ლი სის გა მო ყე ნე ბას, ამ სტან დარ ტზე 

გა დას ვლის თა რი ღი არის მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან-

სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნი ლი პირ ვე ლი 

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მიმ დი ნა რე წლის და საწ ყი სი;

ზე მოთ იხი ლეთ 1-ლი მაგალითი.

(ბ)	 წა რად გი ნოს მხო ლოდ ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა (და 

სა მი სა ვალ დე ბუ ლო გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნა) მეოთ ხე კა ტე გო რიის 

სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად 
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შედ გე ნილ პირ ველ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში. სა წარ მოს თვის, რო მე-

ლიც აირ ჩევს ამ გა მო ნაკ ლი სის გა მო ყე ნე ბას, მო ცე მულ სტან დარ ტზე 

გა დას ვლის თა რი ღი არის მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან-

სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნი ლი პირ ვე ლი 

ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბის თა რი ღი, რო მე ლიც ამას-

თა ნა ვე არის მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-

გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნი ლი მი სი პირ ვე ლი ფი ნან სუ-

რი ან გა რიშ გე ბა.

ამ  ნე  ბა  ყო  ფი  ლო  ბი  თი  გა  მო  ნაკ  ლი  სის  გა  მო  ყე  ნე  ბის  შემ  თხვე  ვა  ში  სა  წარ  მოს , 

რო  მე  ლიც  პირ  ვე  ლად  ი ყე  ნებ ს ამ  სტან  დარ ტს, თა  ვის  პირ  ველ  ფი  ნან  სურ  ან -

გა  რიშ  გე  ბა  ში  არ  მოეთ  ხო  ვე  ბა  შე  მო  სავ  ლე  ბის , ხარ  ჯე  ბი  სა  და  გაუ  ნა  წი  ლე  ბე -

ლი  მო  გე  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბის  წარ  დგე  ნა.  მი  სი  პირ  ვე  ლი  ფი  ნან  სუ  რი  ან  გა  რიშ  გე -

ბა  შეი  ცავ ს მხო  ლოდ  ფი  ნან  სუ  რი  მდგო  მა  რეო  ბის  ან  გა  რიშ  გე  ბას  და  პუნ  ქტით  

3.15  გან  საზ  ღვრულ  შე  ნიშ  ვნებს. 

19.6 წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღით სა წარ მოს შეუძ ლია 

აირ ჩიოს ნე ბის მიე რი ძი რი თა დი სა შუა ლე ბე ბის (მათ შო რის, საინ ვეს ტი-

ციო ქო ნე ბის), ან სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 

ბიო ლო გიუ რი აქ ტი ვის შე ფა სე ბა ამ სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღის-

თვის მი სი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის ოდე ნო ბის საი მე დოდ შე ფა სე ბით (ე .ი. 

იმ ოდე ნო ბით, რა ფა სა დაც შეუძ ლია მას აქ ტი ვის გა ყიდ ვა) და შეუძ ლია 

ეს ღი რე ბუ ლე ბა გა მოი ყე ნოს, რო გორც და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბა 

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი თა რი ღით.

მა გა ლი თი 2 - და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბა

A სა წარ მოს  სა კუთ რე ბა შია ქო ნე ბა (მი წის ნაკ ვე თი და შე ნო ბა) რო მელ საც 

იყე ნებს სას ტუმ როს მარ თვის თვის. A სა წარ მომ  ეს ქო ნე ბა ოცი წლის წინ 

შეი ძი ნა და მას შემ დეგ ბევ რჯერ მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუმ ჯო ბე სა. თუმ ცა, A სა-

წარ მოს  ბუ ღალ ტრლი აღ რიც ხვის ჩა ნა წე რებ ში დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ციის 

ნაკ ლე ბო ბა ხელს უშ ლის მის ხელ მძღვა ნე ლო ბას მი წი სა და შე ნო ბის გაუმ-

ჯო ბე სე ბა ზე გა წეუ ლი პირ ვან დე ლი და ნა ხარ ჯე ბის ერ თმა ნეთ სგან გან ცალ-

კე ვე ბა ში.

მიუ ხე და ვად ამი სა, A სა წარ მომ, პირ ველ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში, რო მე-

ლიც წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად არის შედ გე ნი ლი,   შე ნო ბა უნ-

და გა ნა ცალ კე ვოს მი წის ნაკ ვე თის გან, რო მელ ზეც ის არის აშე ნე ბუ ლი. გარ-

და ამი სა, მე-7 გან ყო ფი ლე ბის - გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვევ ბი - შე სა ბა მი სად 

შე ნო ბას ცვე თა უნ და დაე რიც ხოს, მი წის ნაკ ვეთს კი არა.

სტან დარ ტის პირ ვე ლად გა მო ყე ნე ბის წე სებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მო-

ნაკ ლი სის (და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა) ნე ბა ყოფ ლო ბით  

გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა A სა წარ მოს  ამ სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნილ 

საწ ყის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში მი წის ნაკ ვე თის შე ნო ბის-
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გან გან ცალ კე ვე ბით აღია რე ბი სა და შე ფა სე ბის პრაქ ტი კულ შე საძ ლებ ლო-

ბას აძ ლევს. და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბის გა მო ნაკ ლი სის გა მო ყე ნე ბით 

A სა წარ მო ცალ -ცალ კე შეა ფა სებს მი წის ნაკ ვეთ სა და შე ნო ბას სტან დარ ტზე 

გა დას ვლის თა რი ღით თი თოეუ ლი მათ გა ნის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის საი მე-

დოდ შე ფა სე ბით. 

და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბის ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი გა მო ნაკ ლი სის გა მო-

ყე ნე ბა შეიძ ლე ბა მხო ლოდ სტან დარ ტზე გა დას ვლის თა რი ღით (ა ნუ სტან-

დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნი ლი საწ ყი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა-

რიშ გე ბის თა რი ღი). მა შა სა და მე, A სა წარ მომ  უნ და დაიც ვას მე-7 გან ყო ფი-

ლე ბა ში - გრძელ ვა დია ნი აქ ტი ვე ბი - მო ცე მუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი.

მაგალითი 3 - დასაშვები საწყისი ღირებულება

B საწარმოს ხელმძღვანელბამ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 

(B საწარმოს წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღი)თავისი 

ავტომანქანის შესახებ მოიპოვა შემდეგი ინფორმაცია:

·	 საბალანსო ღირებულებაა 20,000 ლარი წინა საზოგადოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად (ანუ 60,000 ლარი 

ღირებულება შემცირებული 40,000 ლარი დაგროვილი ცვეთით);

·	 საბალანსო ღირებულებაა 50,000 ლარი, წინამდებარე სტანდარტი 

ყოველთვის რომ ყოფილიყო გამოყენებული (ანუ 60,000 ლარი 

ღირებულება შემცირებული 10,000 ლარი დაგროვილი ცვეთით);

·	 შეფასებული საბაზრო ღირებულებაა 55,000 ლარი.

რამდენია ამ ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება B საწარმოს 2018 წლის 

1 იანვრისთვის, წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად შედგენილ საწყის 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში?

ამ ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება B საწარმოს საწყის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში არის:

·	 55,000 ლარი, თუ B საწარმო იყენებს ნებაყოფილობით გამონაკლისს, 

დასაშვებ ღირებულებას; და 

·	 50,000 ლარი, თუ B საწარმო არ იყენებს ნებაყოფილობით გამონაკლისს, 

დასაშვებ ღირებულებას.  

ამ სტან დარ ტზე გა დას ვლის წე სე ბი დან ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გა მო ნაკ ლი სე ბი 

(სტანდარტის ხე ლა ხა ლი გამოყენებისას) 

19.7 სა წარ მომ, რო მელ მაც მეოთ ხე კა ტე გო რიის სა წარ მოე ბის ფი ნან სუ რი ან-

გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი გა მოი ყე ნა გა სულ პე რიოდ ში, მაგ რამ  მი სი უახ-

ლე სი წლიუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა შედ გე ნილ იქ ნა ბუ ღალ ტრუ ლი 

აღ რიც ხვის სხვა სა ფუძ ვლე ბის შე სა ბა მი სად (მა გა ლი თად, ფასს სტან-

დარ ტი მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბი სათ ვის): 
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(ა)	 რეტ როს პექ ტუ ლად უნ და გა მოი ყე ნოს წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტი  მე-4 

გან ყო ფი ლე ბის - „სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა, შე ფა სე ბე ბი და შეც დო მე-

ბი“ - შე სა ბა მი სად ისე, თით ქოს სა წარ მოს არას დროს შეუწ ყვე ტია ამ 

სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბა; ან

(ბ)	 რეტ როს პექ ტუ ლად უნ და გა მოი ყე ნოს წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტი  მე-4 

გან ყო ფი ლე ბის - „სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კა, შე ფა სე ბე ბი და შეც დო-

მე ბი“ - შე სა ბა მი სად ისე, თით ქოს სა წარ მოს არას დროს შეუწ ყვე ტია 

ამ სტან დარ ტის  გა მო ყე ნე ბა, ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სის დაშ ვე ბით, 

რომ მას  შეუძ ლია აირ ჩიოს 19.6 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნე ბა-

ყოფ ლო ბი თი შე ღა ვა თი.

მა  გა  ლი  თი 4 -  წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტის  ხე  ლახ  ლა  გა  მო  ყე  ნე  ბა  

სხვა  დას  ხვა  მი  ზე  ზის  გა  მო  სა  წარ  მომ , რო  მე  ლიც  წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ ტს 

ი ყე  ნებ ს, შეიძ  ლე  ბა  ნე  ბა  ყო  ფი  ლო  ბით  გა  დაწ  ყვი  ტოს , ან  კა  ნონ  მდებ  ლო  ბით  

მოეთ  ხო  ვე  ბო  დეს  ბუ  ღალ  ტრუ  ლი  აღ  რიც  ხვის  სხვა  სა  ფუძ  ვლებ  ზე,  რო  გორ ც 

წე  სი,  მცი  რე  და  სა  შუა  ლო  სა  წარ  მოე  ბის  ფას ს სტან  დარ  ტზე  გა  დას  ვლა.  შემ-

დგ შეიძ  ლე  ბა  გა  რე  მოე  ბე  ბი  ი სე  შეიც  ვა  ლოს , რომ  სა  წარ  მო  დაუბ  რუნ  დეს  ამ  

სტან  დარ  ტის  გა  მო  ყე  ნე  ბას . ა სეთ  შემ  თხვე  ვა  ში,  ამ  სტან  დარ  ტის  მიზ  ნე  ბის  თვის , 

წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ  ტის  შე  სა  ბა  მი  სად  შედ  გე  ნი  ლი  ფი  ნან  სუ  რი  ან  გა  რიშ  გე -

ბა  ვერ  მიიჩ  ნე  ვა  პირ  ველ  ფი  ნან  სურ  ან  გა  რიშ  გე  ბად  და  არ ც ეს  სა  წარ  მო  მიიჩ -

ნე  ვა  სა  წარ  მოდ , რო  მე  ლიც  პირ  ვე  ლად  ი ყე  ნებ ს წი  ნამ  დე  ბა  რე  სტან  დარ ტს. 

შე  სა  ბა  მი  სად , პუნ  ქტის  19.7 (ა)  შე  სა  ბა  მი  სად , ამ  სტან  დარ  ტის  ხე  ლახ  ლა  გა -

მომ  ყე  ნე  ბელ  მა  ი სე  უნ  და  გა  მოი  ყე  ნოს  სტან  დარ  ტი,  თით  ქოს  სა  წარ  მოს  ა რას -

დროს  შეუწ  ყვე  ტია  ამ  სტან  დარ  ტის  გა  მო  ყე  ნე  ბა.  თუმ  ცა,  პუნ  ქტის  19.7(ბ) შე -

სა  ბა  მი  სად , მას  შეუძ  ლია  სტან  დარ  ტის  ხე  ლახ  ლა  გა  მო  ყე  ნე  ბის  პე  რიო  დის  

ფი  ნან  სურ  ან  გა  რიშ  გე  ბა  ში  ნე  ბის  მიე  რი  ძი  რი  თა  დი  სა  შუა  ლე  ბის  (მათ  შო  რის , 

საინ  ვეს  ტი  ციო  ქო  ნე  ბის ), ან  სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო  საქ  მია  ნო  ბა  ში  გა  მო  ყე  ნე -

ბუ  ლი  ბიო  ლო  გიუ  რი  აქ  ტი  ვის  შე  ფა  სე  ბა  ამ  სტან  დარ  ტზე  გა  დას  ვლის  თა  რი -

ღის  თვის  მი  სი  სა  ბაზ  რო  ღი  რე  ბუ  ლე  ბის  საი  მე  დოდ  შე  ფა  სე  ბით  და  შეუძ  ლია  

ეს  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  გა  მოი  ყე  ნოს , რო  გორ ც და  საშ  ვე  ბი  საწ  ყი  სი  ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ზე -

მოაღ  ნიშ  ნუ  ლი  თა  რი  ღით .

რო  გორ ც მე- 4 გან  ყო  ფი  ლე  ბა  შია  მი  თი  თე  ბუ  ლი,  მიჩ  ნეუ  ლია,  რომ  ა რაპ  რაქ -

ტი  კუ  ლია  გა  სუ  ლი  პე  რიო  დე  ბის  მო  ნა  ცე  მე  ბის  გა  დაან  გა  რი  შე  ბა  სააღ  რიც  ხვო 

 პო  ლი  ტი  კის  ცვლი  ლე  ბის  გა  სათ  ვა ლის წი ნებ ლად (იხ. პუნ ქტი 4.9), ამი ტომ სა-

წარ მომ, რო მე ლიც დაუბ რუნ და ამ სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბას, მხო ლოდ იმ 

პე რიო დის აქ ტი ვე ბის, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და სა კუ თა რი კა პი ტა ლის საწ ყი-

სი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბე ბი უნ და გა დაიან გა რი შოს, რო დე საც ხე ლახ ლა 

დაიწ ყო მო ცე მუ ლი სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბა. მსგავ სი გა სუ ლი პე რიო დის 

შეს წო რე ბა წარ დგე ნი ლი უნ და იყოს შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გაუ ნა წი-

ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის ცალ კე მუხ ლში „სააღ რიც ხვო პო ლი ტი კის 

ცვლი ლე ბის წი ნა პე რიო დის გავ ლე ნა“ (წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის ხე ლახ-

ლა გა მო ყე ნე ბა). 
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მე-5 მა გა ლი თი: და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბა ხე ლახ ლა გა მო ყე ნე ბი სას 

C სა წარ მოს ხელ მძღვა ნე ლო ბამ 2021 წლის 1 იან ვრის (C სა წარ მოს მიერ ამ 

სტან დარ ტის ხე ლახ ლა გა მო ყე ნე ბის თა რი ღი) მდგო მა რეო ბით შემ დე გი ინ-

ფორ მა ცია მოი პო ვა თა ვი სი ავ ტო მან ქა ნის შე სა ხებ:

·	 სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბაა 0 ლა რი წი ნა სა ზო გა დოდ მი ღე ბუ ლი ბუ-

ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, რომ ლებ საც წი-

ნათ იყე ნებ და (ა ნუ 80,000 ლა რი ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცი რე ბუ ლი დაგ რო-

ვი ლი ცვეთით);

·	 სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 35,000 ლარი, თუ წი ნამ დე ბა რე სტან დარტს 

გა მოი ყე ნებ და ყო ველ თვის (ა ნუ 80,000 ლა რი ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცი რე-

ბუ ლი 45,000 ლა რი დაგ რო ვი ლი ცვეთით);

·	 სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 36,000 ლა რი, თუ სა წარ მო წი ნამ დე ბა რე 

სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნილ 2018 წლის 1 იან ვრის საწ ყის ფი-

ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში გა მოი ყე ნებ და ნე ბა ყოფ ლო-

ბით გა მო ნაკ ლისს, და საშ ვებ საწ ყის ღი რე ბუ ლე ბას და ამ სტან დარტს 

უწ ყვე ტად გა მოი ყე ნებ და 2018 წლის 1 იან ვრი დან (ა ნუ 60,000 ლა რის  

და საშ ვე ბი ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცი რე ბუ ლი 24,000 ლა რის დაგ რო ვი ლი 

ცვეთით);

·	 შე ფა სე ბუ ლი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბაა 45,000 ლარი.

რამ დე ნია ამ ავ ტო მან ქა ნის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა C სა წარ მოს წი ნამ დე-

ბა რე სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნილ 2021 წლის 1 იან ვრის საწ ყის ფი-

ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის ანგარიშგებაში?

ამ ავ ტო მან ქა ნის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა C სა წარ მოს წი ნამ დე ბა რე სტან-

დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნილ 2021 წლის 1 იან ვრის საწ ყის ფი ნან სუ რი 

მდგო მა რეო ბის ან გა რიშ გე ბა ში არის:

·	 45,000 ლა რი, თუ C სა წარ მო და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბის ნე ბა-

ყო ფი ლო ბით გა მო ნაკ ლისს იყე ნებს 2021 წლის 1 იანვარს; 

·	 36,000 ლა რი, თუ C სა წარ მო და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბის ნე ბა-

ყო ფი ლო ბით გა მო ნაკ ლისს არ იყე ნებს 2021 წლის 1 იან ვარს, მაგ რამ 

მან და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბის ნე ბა ყო ფი ლო ბით გა მო ნაკ ლი სი 

გა მოი ყე ნა 2018 წლის 1 იან ვარს; და 

·	 35,000 ლა რი, თუ C სა წარ მო და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბის ნე ბა-

ყო ფ ლო ბით გა მო ნაკ ლისს არ იყე ნებს 2021 წლის 1 იან ვარს და მან 

და საშ ვე ბი საწ ყი სი ღი რე ბუ ლე ბის ნე ბა ყო ფი ლო ბით გა მო ნაკ ლი სი არ 

გა მოი ყე ნა 2018 წლის 1 იანვარს.


