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პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და მსს ფასს ის
გამოყენებული ვერსია

» სპონსორები, ავტორები, გამომსვლელები და გამომცემლები არ იღებენ
პასუხისმგებლობას ნებისმიერი პირის ზარალზე, რომელიც შეიძლება
მას მიადგეს ამ პრეზენტაციაში წარმოდგენილი მასალის შესაბამისად
მოქმედების ან უმოქმედობის გამო, იმის მიუხედავად ასეთი ზარალი
გამოწვეულია დაუდევრობით თუ სხვა მიზეზით.

» თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, ამ პრეზენტაციაში
წარმოდგენილი ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები არის მცირე და
საშუალო საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტები (მსს ფასს), რომლებიც გამოცემულია ბუღალტრული
აღრიცხვის სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ (IASB) და
გამოიყენება 2019 წლის 1-ლ იანვარს დაწყებული ან შემდგომი
პერიოდებისთვის.
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ამ სესიის ამოცანები

»შერჩეული არაფინანსური მუხლების და საშემოსავლო
ოპერაციების და სხვა მოვლენების აღრიცხვის გარკვევა
საქართველოს კონტექსტში მსს ფასს-ის შესაბამისად



არაფინანსური აქტივის
აღიარება და შეფასება



5

შეფასება კონცეპტუალური საფუძვლები

» უმეტესწილად ფინანსური ანგარიშგებები ემყარება გათვლებს,
განსჯას და მოდელებს და არა ზუსტ აღწერას. შედეგად, შეფასება
წარმოადგენილია რიცხვებით და სიტყვებით.

» სრულ აღწერას შეიძლება ასევე მოჰყვეს მნიშვნელოვანი ფაქტების
განმარტებები აქტივის ხარისხის და ტიპის, ფაქტორების და გარემოებების
(რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მათ ხარისხზე და ბუნებაზე) და ასევე
რიცხობრივი აღწერილობის განსასაზღვრად გამოყენებული პროცესის
შესახებ;

» აღნიშნული გათვლების წარმოდგენა შეიძლება იყოს საიმედო თუ
მითითებული თანხა აღწერილია მკაფიოდ და ზუსტად, ახსნილია
გამოთვლის პროცესის ტიპი და შეზღუდვები და არ არის დაშვებული
შეცდომა აღნიშნული გამოთვლის შესასრულებლად სათანადო პროცესის
შერჩევასა და გამოყენებაში.

© Michael JC Wells



6

პირვანდელი ღირებულების კონცეფცია აქტივი

»აქტივების პირვანდელი ღირებულება არის აქტივის 
შესაძენად ან შესაქმნელად  გაცემული ანაზღაურება:

»გადახდილი ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების 
ეკვივალენტების ოდენობა, ან

»აქტივის შესაძენად ან შესაქმნელად გაცემული 
ანაზღაურების რეალური ღირებულება. 

»პირვანდელი ღირებულება მოიცავს აქტივის შესაძენად 
გაწეულ საოპერაციო ხარჯებს. 

© Michael JC Wells
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პირვანდელ ღირებულებასთან დაკავშირებული ნორმები
მსს ფასს ის მე მე ე და მე განყოფილებები

» პირვანდელი ღირებულება მოიცავს ყველა ხარჯს, რომელიც უშუალოდ
უკავშირდება აქტივის დანიშნულების ადგილზე მიტანას და
საოპერაციო მდგომარეობაში მოყვანას მენეჯმენტის მიზნების
შესაბამისად, მათ შორისაა :

» გარიგების ღირებულება, შესყიდვის გადასახდელები, რომლებიც დაბრუნებას არ
ექვემდებარება და პროფესიული მომსახურების ჰონორარი

» ნედლეულის მზა პროდუქციად გარდაქმნის ხარჯები (ფიქსირებული საწარმოო
ზედნადები ხარჯების განაწილების ჩათვლით)

» ვალდებულებები რომლებიც უკავშირდება აქტივის დემონტაჟს, გატანას და
ადგილის პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენას

» ხარჯების ფორმულა (FIFO ან შეწონილი საშუალო) მსგავსი აქტივებისთვის

» თუ გადახდა გადავადებულია და სცდება ჩვეულებრივ საკრედიტო
პირობებს, წარმოებს პროცენტის გამოთვლა და ხარჯები იანგარიშება ამ
პროცენტის გარეშე.

© Michael JC Wells
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა ცვლადი კომპენსაციის შესახებ

მაგალითი 1 (სამი სცენარით ):  

კომპიუტერების საცალო მოვაჭრე ყიდულობს კომპიუტერებს, 
თითოეულს 1,000 ლარის საცალო ფასით.  

» 2019 წლის 1-ლ ივლისს, სპეციალური შეთავაზების ფარგლებში 
მომწოდებელი მას სთავაზობს 100 ლარიან (მოცულობით) 
ფასდაკლებას თითოეულ კომპიუტერზე იმ პირობით, რომ მოვაჭრე 
მომდევნო 12 თვის განმავლობაში ამ მომწოდებლისგან 100,000-ზე 
მეტ კომპიუტერს შეიძენს.  

» ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებისას 2019 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით, თქვენ არკვევთ, რომ აღნიშნული მომწოდებლისგან 
შეიძინეთ 60,000 კომპიუტერი 2019 წლის 1-ლი ივლისის შემდეგ, 
საიდანაც 1,000 გაუყიდავი დარჩა. 

© Michael JC Wells
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა ცვლადი კომპენსაციის შესახებ

მაგალითი 1, სცენარი A:  

გაყიდვების ისტორიული მოდელის საფუძველზე, გაყიდვების
პროგნოზთან ერთად თქვენ აფასებთ რომ არსებობს 99.9%-იანი
ალბათობა იმისა, რომ დააკმაყოფილებთ მოცულობითი
ფასდაკლების მიღების ზღვარს.

როგორია თქვენს მარაგებში არსებული თითოეული კომპიუტერის 
პირვანდელი ღირებულება 31/12/2019 მდგომარეობით? აირჩიეთ 
ერთ-ერთი: 

1) 1,000 ლარი (2019 წელს ფაქტიურად გადახდილი საცალო ფასი); 
ან

2) 900 ლარი (1,000 ლარს მინუს ფაქტიურად გარკვეული 100 
ლარიანი ფასდათმობა). 
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა ცვლადი კომპენსაციის შესახებ

მაგალითი 1, სცენარი B:  

მიმდინარე ეკონომიკური გარემოს და გაყიდვების პროგნოზების შესაბამისი
ისტორიული გაყიდვების მოდელის საფუძველზე თქვენ ვარაუდობთ რომ
არსებობს 75% იანი ალბათობა იმისა, რომ დააკმაყოფილებთ მოცულობითი
ფასდაკლების მიღების ზღვარს. .

როგორია თქვენს მარაგებში არსებული თითოეული კომპიუტერის პირვანდელი 
ღირებულება 31/12/2019 მდგომარეობით? აირჩიეთ ერთ-ერთი: 

1) 1,000 ლარი (2019 წელს ფაქტიურად გადახდილი საცალო ფასი); 

2) 925 ლარი (1,000 ლარს მინუს 100 ლარიანი ფასდათმობის მიღების 75%-იანი 
შესაძლებლობა);

3) 900 ლარი (1,000 ლარს მინუს 100 ლარიანი სავარაუდო ფასდათმობა); ან

4) სხვა თანხა (მიუთითეთ…) 
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა ცვლადი კომპენსაციის შესახებ

მაგალითი 1, სცენარი C:  

ეკონომიკური გარემოს გაუარესების პირობებში, ისტორიული გაყიდვების
მოდელის შესაბამისად გაყიდვების პროგნოზების საფუძველზე თქვენ
ვარაუდობთ რომ არსებობს 25% იანი ალბათობა იმისა, რომ დააკმაყოფილებთ
მოცულობითი ფასდაკლების მიღების ზღვარს. .

როგორია თქვენს მარაგებში არსებული თითოეული კომპიუტერის პირვანდელი 
ღირებულება 31/12/2019 მდგომარეობით? აირჩიეთ ერთ-ერთი: 

1) 1,000 ლარი (2019 წელს ფაქტიურად გადახდილი საცალო ფასი); 

2) 975 ლარი (1,000 ლარს მინუს  100 ლარიანი ფასდათმობის მიღების 25%-იანი 
შესაძლებლობა);

3) ლარი 900 (1,000 ლარს მინუს 100 ლარის პოტენციური ფასდათმობა) ; ან

4) სხვა თანხა (მიუთითეთ…).
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
საჭიროების შემთხვევაში დაუშვით დისკონტის იანი განაკვეთი

წელიწადში

მე-2 მაგალითში წარმოდგენილია 5 სცენარი ავტომანქანის
შესაძენად.

მაგალითი 2, სცენარი A:

2019 წლის 1-ლ ივლისს თქვენ იხდით 100,000 ლარს
ავტომობილში, რომელსაც იღებთ 2019 წლის 1-ლ ივლისს .

როგორია ავტომობილის პირვანდელი ღირებულება?

© Michael JC Wells
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
საჭიროების შემთხვევაში დაუშვით დისკონტის იანი განაკვეთი წელიწადში

მაგალითი 2, სცენარი B: 

2019 წლის 1-ლ ივლისს თქვენ თქვენს მიერ წარმოებული 80,000
ლარის თვითღირებულების საქონელი გაცვალეთ
ავტომობილში, რომელიც მიიღეთ 2019 წლის 1-ლ ივლისს.
ნაღდი ანგარიშწორების შემთხვევაში მოგიწევდათ 100,000
ლარის გადახდა.

როგორია ავტომობილის პირვანდელი ღირებულება?

აირჩიეთ ერთ-ერთი: 1) ლარი 80,000;  ან 2) ლარი 100,000.

© Michael JC Wells
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
საჭიროების შემთხვევაში დაუშვით დისკონტის იანი განაკვეთი

წელიწადში

მაგალითი 2, სცენარი C: 

»2019 წლის 1-ლ ივლისს თქვენ იძლევით თამასუქს რომ 2021 
წლის 30 ივნისს გადაიხდით 121,000 ლარს ავტომობილში, 
რომელსაც იღებთ 2019 წლის 1-ლ ივლისს.  

»2021 წლის 30 ივნისს თქვენ იხდით 121,000 ლარს თქვენს 
მიმართ არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

2019 წლის 1-ლ ივლისს როგორია ავტომობილის პირვანდელი 
ღირებულება?

აირჩიეთ ერთ-ერთი: 1) 100,000 ლარი;  ან 2) 121,000 ლარი.

© Michael JC Wells
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
საჭიროების შემთხვევაში დაუშვით დისკონტის იანი განაკვეთი

წელიწადში

მაგალითი 2, სცენარი D:

» 2019 წლის 1-ლ ივლისს თქვენ ცვლით (იხდით) 100,000 ლარს 
ავტომობილში, რომელსაც მიიღებთ 2021 წლის 30 ივნისს (ანუ 2 
წლის შემდეგ).

» 2021 წლის 30 ივნისს თქვენ ცვლით ავტომობილის მიღების  
თამასუქს ავტომობილში, როცა მისი რეალური ღირებულება 
150,000 ლარია .

როგორია ავტომობილის პირვანდელი ღირებულება 2021 წლის 30 
ივნისს?

აირჩიეთ ერთ-ერთი: 1) 100,000 ლარი;  2) 121,000 ლარი; ან 3) 150,000
ლარი.

© Michael JC Wells
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
საჭიროების შემთხვევაში დაუშვით დისკონტის იანი განაკვეთი წელიწადში

მაგალითი 2, სცენარი E:

» 2019 წლის 1-ლ ივლისს თქვენ ცვლით თქვენს მიერ წარმოებულ 80,000
ლარის პირვანდელი ღირებულების მქონე ქიმიურ პროდუქციას (100,000
ლარის საბაზრო/რეალური ღირებულებით ) თამასუქზე რომ მიიღებთ 
ავტომობილს 2021 წლის 30 ივნისს (ე.ი. 2 წლის შემდეგ).

» 2021 წლის 30 ივნისს თქვენ ცვლით ავტომობილის მისაღებ თამასუქს 
ავტომობილზე როცა რეალური ღირებულება შეადგენს 150,000 ლარს.

როგორია ავტომობილის პირვანდელი ღირებულება 2021 წლის 30 ივნისს?

აირჩიეთ ერთ-ერთი: 1) 80,000 ლარი; 2) 96,800ლარი; 3) 100,000 ლარი; 4) 
121,000 ლარი; ან 5) 150,000 ლარი.

© Michael JC Wells
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
მაგალითი წინასწარ გადახდილი ანაზღაურება უცხოური
ვალუტით დენომინირებულ ხელშეკრულებებში

» 01/01/2018 -ის მდგომარეობით ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო
(ფუნქციონალური ვალუტაა ლარი) აფორმებს კომპიუტერული სისტემის
იმპორტის კონტრაქტს (რომელიც კლასიფიცირებულ უნდა იქნეს როგორც

ძირითადი საშუალება) F$ 40 მლნ-ის მოცულობით. კონტრაქტი უნდა
შესრულდეს კომპიუტერული სისტემის ფიზიკური მიწოდებით (წინასწარი
გადახდა სრულდება არაფულადი აქტივით).

თარიღი "სპოტი" 1F$
=

კონტრაქტის შესაბამისად…

01/01/2018 20 ლარი ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო იხდის შესყიდვის ფასის 25%-ს

01/07/2018 25 ლარი ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო იხდის შესყიდვის ფასის 50%-ს

01/08/2018 26 ლარი ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო იღებს კონტროლს კომპიუტერულ სისტემაზე
31/12/2018 30 ლარი
01/01/2019 29 ლარი ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო იხდის შესყიდვის ფასის 25%-ს .
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აქტივის პირვანდელი ღირებულება შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
მაგალითი წინასწარ გადახდილი ანაზღაურება უცხოური
ვალუტით დენომინირებულ ხელშეკრულებებში გაგრძელება

როგორია კომპიუტერული სისტემის პირვანდელი 
ღირებულება? აირჩიეთ ერთ-ერთი:თარიღი ალტერნატივა 1 ალტერნატივა 2 ალტერნატივა 3 ალტერნატივა 4 ალტერნატივა 5

01/01/2018 200ლარი
(ანუ €10m x 20 ლარი)

200 ლარი
(ანუ €10m x

20ლარი)

200ლარი
(ანუ €10m x

20ლარი)

01/07/2018 500 ლარი
(€20m x 25ლარი)

500 ლარი
(€20m x 25ლარი)

500ლარი
(€20m x 25ლარი)

01/08/2018 260 ლარი
(ანუ €10m x 26ლარი)

1,040m ლარი
(ანუ €40m x

26ლარი)

31/12/2018 300ლარი
(ანუ €10m x ლარი
30)

1,200m ლარი
(ანუ €40m x

30ლარი)

01/01/2019 290ლარი
(ანუ €10m x 29

ლარი)

სულ 960 მილიონი ლარი 1,000 მილიონი
ლარი

990 მილიონი
ლარი

1,040 მილიონი
ლარი

1,200 მილიონი
ლარი
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აქტივის რეალური ღირებულება
კონცეფცია

» აქტივის რეალური ღირებულება არის: 

» ფასი რომელიც მიღებული იქნება აქტივის გაყიდვის შედეგად (გასვლის ფასი)

» ნებაყოფლობით ოპერაციაში (არა იძულებითი გაყიდვა)

» ბაზრის მონაწილეებს შორის (ბაზრის მონაწილის პოზიციიდან)

» შეფასების თარიღისთვის (მიმდინარე ფასი) (იხ. ფასს 13 რეალური ღირებულების შეფასება)

» აქტივის რეალური ღირებულება არის:

» თანხა, რომლითაც შეიძლება აქტივი გაიცვალოს ან ვალდებულება დაიფაროს საქმის მცოდნე და
გარიგების მსურველ მხარეებს შორის საბაზრო პრინციპით განხორციელებულ გარიგებაში
(ტერმინების ლექსიკონი მსს ფასს)

» გამოყენებასთან დაკავშირებული მითითებებისთვის იხ. 11.27 - 11.32

» ბაზრის მონაწილის პოზიცია: პირის განზრახვა ფლობდეს აქტივს არ არის
რელევანტური რეალური ღირებულების შეფასებისას.



20

ხარჯების მოდელის გადაფასების მოდელის და რეალური ღირებულების მოდელის
შედარება
ანგარიშგების ეფექტიანობა აქტივის მოხმარება მთლიანად სარგებლობის საშუალებით

» 2011 წლის 1-ლ იანვარს თქვენ იხდით 1 მილიონ ლარს და მოიპოვებთ კონტროლს 
შენობაზე

» სავარაუდო სასარგებლო გამოყენების ვადა= 40 წელი 
» ცვეთის მეთოდი = წრფივი
» ნულოვანი ნარჩენი ღირებულება

» 31 დეკემბერი 2018: რეალური ღირებულება= 1.2 მილიონი ლარი

» 31 დეკემბერი 2026: რეალური ღირებულება(= ანაზღაურებადი ღირებულება) = 300,000
ლარი 

» 31 დეკემბერი 2034 რეალური ღირებულება(= ანაზღაურებადი ღირებულება) 
800,000ლარი.

აჩვენეთ გრაფიკზე აქტივის საბალანსო ღირებულება მისი საექსპლოატაციო ვადის 
განმავლობაში შეფასების სამი მოდელიდან თითოეულის გამოყენებით  არაფინანსური 
აქტივებისთვის . 

მოამზადეთ ცხრილი, რომელშიც შედარებული იქნება ფინანსური ეფექტიანობა აქტივის 
საექსპლოატაციო ვადის განმავლობაში სამი მოდელიდან თითოეულის გამოყენებით. 

© Michael JC Wells
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ხარჯების მოდელის გადაფასების მოდელის და რეალური
ღირებულების მოდელის შედარება
ანგარიშგების ეფექტიანობა აქტივი მოხმარებულ იქნა
ნაწილობრივ სარგებლობის საშუალებით და შემდეგ გაიყიდა

23

1,000,000

40 
წელი

12 
წელი

8 
წელი

800,000

1,200,000

1,050,000

700,000

400,000 

დავუშვათ სუბიექტმა გაყიდა შენობა 31/12/2022, 1,050,000

ლარად. 
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ხარჯების მოდელის გადაფასების მოდელის და რეალური
ღირებულების მოდელის შედარება
რას ფიქრობთ

» რომელი მოდელი ასახავს უკეთესად შენობის ეკონომიკას დროის 
განმავლობაში?

1) ხარჯების მოდელი; თუ

2) გადაფასების მოდელი; თუ

3) რეალური ღირებულების მოდელი.

» რომელი მოდელი იძლევა გადაწყვეტილების მიღების 
თვალსაზრისით ყველაზე მეტად სასარგებლო ინფორმაციას 
პირველადი მომხმარებლის მიერ რესურსების განაწილების შესახებ 
გადაწყვეტილების მისაღებად?

1) ხარჯების მოდელი; თუ

2) გადაფასების მოდელი; თუ

3) რეალური ღირებულების მოდელი.
© Michael JC Wells
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ხარჯების მოდელის გადაფასების მოდელის და რეალური
ღირებულების მოდელის შედარება
რას ფიქრობთ

»რომელი მოდელი ანიჭებს მენეჯმენტს  მეტ მოქნილობას 
პერიოდის მოგების ან ზარალის შესახებ ანგარიშგებაში?

1) ხარჯების მოდელი; თუ

2) გადაფასების მოდელი; თუ

3) რეალური ღირებულების მოდელი.

»რომელი მოდელით წარმოებს ყველაზე დაბალი მოგების 
აღრიცხვა აქტივის საექსპლოატაციო პერიოდის განმავლობაში? 

1) ხარჯების მოდელი; თუ

2) გადაფასების მოდელი; თუ

3) რეალური ღირებულების მოდელი.

© Michael JC Wells



ამონაგები



28

მასშტაბი

» 23ე თავი მოიცავს ამონაგებს შემდეგი ოპერაციებიდან:
» საქონლის რეალიზაცია
» მომსახურების გაწევა
» სამშენებლო ხელშეკრულებები
» სუბიექტის აქტივების გამოყენება სხვა მხარეების მიერ:

» პროცენტი

» როიალტი

» მიღებული დივიდენდები

» მაგრამ ზოგიერთი სპეციალიზებული ამონაგები განხილულია მსს ფასს-ის სხვა 
თავებში :

» იჯარა (თავი 20)
» ფინანსური ინსტრუმენტები (თავები 11 და 12)

» ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში და ერთობლივ საქმიანობაში (თავები 14 და 15)

» საინვესტიციო ქონება (თავი 16)
» სოფლის მეურნეობა (თავი 34)

© Michael JC Wells
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

კომპანია MotorHead-ს აქვს ავტომობილების დილერული ქსელი და ყიდის ახალ
და მეორად ავტომობილებს და აქირავებს მათ მომხმარებლებზე მოკლევადიანი
იჯარით.

2019 წელს MotorHead-მა დახურა საცალო ობიექტი და გაყიდა მიწა და შენობა.

ქვევით ჩამოთვლილიდან რომელი არ არის მოცული 23-ე თავის მასშტაბით?

აირჩიეთ ერთ-ერთი:

1) ახალი ავტომობილების გაყიდვა;

2) მეორადი ავტომობილების გაყიდვა;

3) გაქირავება; თუ

4) საცალო ობიექტის გაყიდვა (მიწა და შენობა).  
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საქონლის რეალიზაციით მიღებული ამონაგები
მაგალითი

ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო ყიდის 90 ლარის 
ღირებულების საქონელს გადამყიდველზე, რომელიც ყიდის 
აღნიშნულ საქონელს საბოლოო მომხმარებელზე 100 ლარად. 

ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო იღებს გადამყიდველისგან 
დაბრუნებულ საქონელს.

როდის და რა მოცულობის ამონაგები უნდა იქნეს აღიარებული :

»ანგარიშვალდებული მცირე საწარმოს მიერ; და

»გადამყიდველის მიერ? 
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რეალიზაცია შუამავლის საშუალებით
მაგალითი მიმწოდებელი და შუამავალი

ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო ყიდის საქონელს 100 
ლარად შუამავლის სასუალებით, რომელიც იღებს 10 ლარის 
საკომისიოს.  

ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო საქონელს ფლობს 
საბოლოო მომხმარებელზე მიყიდვამდე და პასუხისმგებელია 
წუნზე და საბოლოო მომხმარებლისგან დაბრუნებულ 
საქონელზე. 

როდის და რა მოცულობის ამონაგები უნდა იქნეს აღიარებული :
»ანგარიშვალდებული მცირე საწარმოს მიერ; და
»შუამავლის მიერ? 
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შეფასება

» ამონაგები ფასდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების
რეალური ღირებულებით.

» მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებიდან უნდა
გამოიქვითოს საწარმოს მიერ გაცემული ყველანაირი სავაჭრო ფასდათმობა,
ასევე ვადაზე ადრე გადახდასა და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებული
ფასდათმობები.

» არ მოიცავს სხვა მხარეთა სახელით ამოღებულ გადასახადს, როგორიცაა :

» დღგ

» თანხები რომლებიც მიღებულია შუამავლის და არა ძირითადი
გამყიდველის როლის შესრულების შედეგად (ანუ შუამავლისთვის
მხოლოდ საკომისიო შემოსავალია ამონაგები)
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შეფასება
გადავადებული გადახდა

»თუ გადავადება წარმოებს დარგისთვის ჩვეულებრივი
საკრედიტო პირობებით ამონაგები = სახელშეკრულებო თანხას
(ანუ ფასდათმობას ადგილი არ აქვს)

»მაგრამ თუ გადავადება შეადგენს ფინანსურ ოეპრაციას,
ამონაგები = მომავალში მისაღები ყველა თანხის დღევანდელი
ღირებულება. ფასდათმობის განაკვეთი იქნება ან:

» ანალოგიურ ინსტრუმენტზე უმეტესად გავრცელებული განაკვეთი;
ან

» საპროცენტო განაკვეთი, რომლითაც ხდება მოცემული
ინსტრუმენტის ნომინალური ღირებულების დისკონტირება
მოცემული საქონლის ან მომსახურების ნაღდი ანგარიშსწორებით
გასაყიდ მიმდინარე ფასამდე.
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შეფასება
მაგალითი გადავადებული გადახდა

01/01/2019 ანგარიშვალდებული მცირე საწარმო ყიდის 750,000 
ლარის საბალანსო ღირებულების მქონე საქონელს 1,210,000
ლარად, რომელიც გადახდილ უნდა იქნეს 31/12/2020 
თარიღისთვის. საპროცენტო ამონაგების გარეშე 1,000,000
ლარით მიმდინარე ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში.

როდის და რა მოცულობით უნდა მოხდეს ამონაგების აღიარება 
ანგარიშვალდებული მცირე საწარმოს მიერ ამ ოპერაციაში?  
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შეფასება
საქონლის გაცვლა

» შეფასების იერარქია ამონაგების აღიარებისთვის სხვა სახეობის
საქონლის/მომსახურების გაცვლაზე, რომელსაც კომერციული არსი აქვს:

» მიღებული საქონლის/მომსახურების რეალური ღირებულება (რომელიც
დაკორექტირდება გადაცემული ფულადი სახსრების ან ფულადი
სახსრების ეკვივალენტების ოდენობით/თანხით)

» გადაცემული საქონლის/მომსახურების რეალური ღირებულება (რაც
დაკორექტირდება გადაცემული ფულადი სახსრების ან ფულადი
სახსრების ეკვივალენტების ოდენობით/თანხით)

» თუ შეუძლებელია როგორც მიღებული, ისე გაცემული საქონლის ან
მომსახურების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მაშინ
ამონაგები= გაცემული საქონლის ან მომსახურების საბალანსო ღირებულება
(რაც დაკორექტირდება გადაცემული ფულადი სახსრების ან ფულადი
სახსრების ეკვივალენტების ოდენობით/თანხით)
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შეფასება
მრავალელემენტიანი გაყიდვა

ჩვეულებრივ, კომპანია MotorHead ავტომობილს ყიდის
10,000,000 ლარად და მყიდველს სთავაზობს მომსახურების 3-
წლიან ხელშეკრულებას დამატებით 400,000 ლარად.
01/01/2019, სტიმულის სახით, MotorHead-ს შეაქვს 3-წლიანი
მომსახურება ავტომობილის გასაყიდ ფასში, რომელიც
მთლიანად შეადგენს 10,200,000 ლარს.

რა მოცულობის ამონაგები უნდა აღიაროს MotorHead -მა 2019
წელს? 
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შეფასება
მრავალელემენტიანი გაყიდვა მომხმარებლის ერთგულების
ქულები

»საქონლის/მომსახურების რეალიზაცია მომხმარებლის 
ერთგულების ქულებით :

»მიღებული ანაზღაურების რეალური ღირებულების 
განაწილება: 

(ა) მთავარ გაყიდვაზე; და

(ბ) ქულების მინიჭება რეალური ღირებულების 
საფუძველზე. 

»მინიჭებული ქულები არის ვალდებულება (გადავადებული 
გადახდა) მოთხოვნამდე.
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მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგები

გაწეული მომსახურებიდან ამონაგების აღიარება წარმოებს 
(სამშენებლო სერვისების ჩათვლით) :

»შესრულების სტადიის გამოყენებით, როცა შესაძლებელია 
ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება.

»ანაზღაურებადი ხარჯების მეთოდით, როცა შეუძლებელია 
შედეგის საიმედოდ შეფასება.
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მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგები
შესრულების სტადიის მეთოდი

» მომსახურების გაწევის ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება 
მაშინ არის შესაძლებელი როცა:

» ამონაგების ოდენობის შეფასება შესაძლებელია საიმედოდ;
» მოცემული ოპერაციიდან მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის 

შემოსვლა საწარმოში; 
» შესაძლებელია მომსახურების მიწოდების ხელშეკრულების შესრულების 

სტადიის საიმედოდ შეფასება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს; და 
» შესაძლებელია მომსახურებაზე უკვე გაწეული და ხელშეკრულების 

მთლიანად შესასრულებლად საჭირო მომავალი დანახარჯების საიმედოდ 
შეფასება.. 

» თუ ხელშეკრულებას შედეგად მოჰყვება ზარალი, დაუყოვნებლივ
უნდა მოხდეს ხარჯის აღიარება და ანარიცხის შექმნა წაგებიან
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით.
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მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგები
მაგალითები

რა მოცულობის ამონაგების აღიარება უნდა მოხდეს წლის ბოლოს 31/12/2019 
თითოეულ ქვევით ჩამოთვლილ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, რომლებიც 
გაფორმებულია 01/01/2019 მდგომარეობით? 

მაგალითი 1: დაცვის კომპანია იღებს 10,000 ლარს 2-წლიან პერიოდში განგაშზე 
რეაგირებისთვის.

მაგალითი 2: იურიდიული ფირმის ჰონორარი დამოკიდებულია საქმის 
მოგებაზე, წაგების შემთხვევაში ანაზღაურების მიღება ვერ მოხდება. შედეგი 
უცნობია. ხარჯები გაწეულია. 

მაგალითი 3: კონტრაქტორი აფორმებს 10,000,000 ლარის ფიქსირებული ფასის 
სამშენებლო ხელშეკრულებას 3 წლით;

» იხდის 800,000 ლარის სახელშეკრულებო ხარჯებს; და
» არ შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს დასასრულებლად საჭირო სავარაუდო ხარჯები, 

მაგრამ საერთო ზარალი ნაკლებად სავარაუდოა და  ხელშეკრულებიდან ამონაგების 
მიღების ალბათობა არსებობს. 
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მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგები
მაგალითი

» საწარმოს გაფორმებული აქვს სახელმწიფოსთვის ფიქსირებულფასიანი 
გზის მშენებლობის ხელშეკრულება, რომელიც წაგებიანი ხდება.  

საწყისი 
შეფასება 2019 2020 2021

ამონაგები 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

გაწეული ხარჯები - 200,000 1,100,000 2,100,000

სავარაუდო სამომავლო 
ხარჯი 1,000,000 800,000 1,100,000 -

სულ მოსალოდნელი 
ხარჯები 1,000,000 1,000,000 2,200,000 2,100,000
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მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგები
მაგალითი

საწარმოს აქვს ახალი ტექნოლოგიებით  ხიდის მშენებლობის 
ფიქსირებულფასიანი ხელშეკრულება მაგრამ არ შეუძლია 
თავიდან ხელშეკრულების შედეგის განსაზღვრა.  

საწყისი 
შეფასება 2019 2020 2021

ამონაგები 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

გაწეული ხარჯები - 200,000 750,000 1,200,000

სავარაუდო სამომავლო 
ხარჯი ? ? 250,000 -

სულ მოსალოდნელი 
ხარჯები ? ? 1,000,000 1,200,000
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ამონაგები პროცენტიდან როიალტიდან და დივიდენდებიდან

საწარმომ ამონაგები უნდა აღიაროს შემდეგი პრინციპების 
გათვალისწინებით: 

»პროცენტი უნდა აღიარდეს ეფექტური საპროცენტო 
განაკვეთის მეთოდით 

»როიალტი უნდა აღიარდეს დარიცხვის მეთოდით, შესაბამისი 
ხელშეკრულების შინაარსიდან გამომდინარე; და 

»დივიდენდები უნდა აღიარდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც 
ძალაში შევა აქციონერის უფლება დივიდენდების მიღების 
შესახებ

© Michael JC Wells
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი

»კომპანია "ჯორჯიანფარმს" მოჰყავს მსხალი, მარწყვი და 
პომიდორი საქართველოს ერთ-ერთ სოფელში, სასოფლო-
სამეურნეო მიწაზე, რომელიც მან 15 წლის წინ შეიძინა 1ჰა 
10,000 ლარად.

»დღეს "ჯორჯიანფარმი" შემოსავალს იღებს: 
» პროდუქციის გაყიდვიდან (მსხალი, მარწყვი და პომიდორი); და

» ხილის წვენების გაყიდვიდან, რომლებსაც ამზადებს თავის წვენის 
ქარხანაში მოყვანილი მარწყვისა და პომიდორისგან, რომლებიც ვერ 
აკმაყოფილებს რუსეთის ბაზრის მკაცრ სტანდარტების ცოცხალი 
ხხილის და ბოსტნეულის შესახებ. 
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება

» მსხალი: ნაყოფის კრეფა წარმოებს 4 წლის ხიდან. თავდაპირველი
მოსავალი მცირეა (დაახლოებით 10კგ). თუმცა, მოსავლიანობა
სტაბილურად იზრდება ყოველწლიურად ხის ზრდასთან ერთად
თითოეულ ხეზე 150 კგ-მდე. "ჯორჯიანფარმი" ჭრის ხეებს როცა
მოსავლიანობა შეუქცევადად მცირდება (დაახლოებით როცა ხის
ასაკი 70 წელია). მოჭრილი ხის მერქანს კომპანია ყიდის ავეჯის
მწარმოებელ საწარმოზე.

» დაკრეფილ მსხალს ინახავს სამაცივრე საწყობში. ხილით ამარაგებს 
საქართველოს და რუსეთის ცოცხალი ხილის ბაზრებს მოსავლის 
აღებიდან დაახლოებით 8 თვის განმავლობაში. 
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება

»მარწყვი: მოსავლის აღება წარმოებს წლის განმავლობაში
ბევრჯერ მცენარის სათანადო მოვლის შემთხვევაში. ყოველ
წელს მოსავლის აღების შემდეგ "ჯორჯიანფარმი" მცენარეს
აშორებს ორი წლის ლერწამს და ტოვებს მხოლოდ
ერთწლიანს, რომელიც მომდევნო წელს გამოიღებს ნაყოფს.
ამოღებული ლერწამი ფასეულობას არ წარმოადგენს.
პომიდორი: მოსავლის აღება ხდება ყოველწლიურად
მცენარიდან, რომლის გახარებაც თესლიდან ხდება. მოსავლის
აღების შემდეგ თვითონ მცენარე ჭკნება.
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა

მსს ფასს -ის რომელი თავი ეხება "ჯორჯიანფარმის" :

»სასოფლო-სამეურნეო მიწას; 

»ცოცხალ მცენარეებს;

»აღებულ მოსავალს; 

»მსხლის შესანახ მაცივარს; და

»ხილის წვენების საწარმოს? 
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა

ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკის რომელი
ალტერნატივაა ხელმისაწვდომი "ჯორჯიანფარმისთვის"
ქვევით ჩამოთვლილის აღსარიცხად:

»სასოფლო-სამეურნეო მიწა;

»ცოცხალი მცენარეები;

»აღებული მოსავალი; 

»მსხლის შესანახი მაცივარი; და

»ხილის წვენების საწარმო? 
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა

თქვენს მიერ განსაზღვრული სააღრიცხვო პოლიტიკის რომელი 
ალტერნატივა (ზევით მე -2 კითხვაზე პასუხის გასაცემად) 
უზრუნველყოფს ყველაზე რელევანტური ფინანსური 
ინფორმაციის მიწოდებას ძირითადი მომხმარებლებისთვის 
ქვემოთ ჩამოთვლილის შესახებ :

»სასოფლო-სამეურნეო მიწა, მსხლის შესანახი მაცივარი; და 
ხილის წვენების საწარმო;

»ცოცხალი მცენარეები;

»აღებული მოსავალი? 
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა

ფინანსური ანგარიშგების მომავალ პერიოდში (მაგ 2022) 
"ჯორჯიანფარმს" შეუძლია თავისი სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლა 
ნებისმიერი ქვევით ჩამოთვლილისთვის:

» სასოფლო-სამეურნეო მიწა; 

» ცოცხალი მცენარეები;

» აღებული მოსავალი; 

» მსხლის შესანახი მაცივარი; და

» ხილის წვენების საწარმო? 
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა სასოფლო სამეურნეო მიწასთან დაკავშირებული
ბუღალტრული გადაწყვეტილებები

გაუფასურების ნიშნების არარსებობის შემთხვევაში რა
გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს "ჯორჯიანფარმმა" თავისი
სასოფლო-სამეურნეო მიწის აღსარიცხად (2019 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ ფინანსურ
ანგარიშგებებში)?
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა ცოცხალ მცენარეებთან დაკავშირებული
ბუღალტრული გადაწყვეტილებები

გაუფასურების ნიშნების არარსებობის შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს  
"ჯორჯიანფარმმა" ცოცხალი მცენარეების აღსარიცხად (2019 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებებში)?

» გამოაცალკევეთ მიზანშეუწონელი ხარჯი ან ძალისხმევა იმის  განსაზღვრისას 
აღიარებულ იქნეს თუ არა მცენარეები და აღიარების შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს 
შესაფერისი შეფასების მოდელი.

» თუ  გამოიყენება რეალურ ღირებულებას მინუს გაყიდვის ხარჯები: ფასდება 
მსხლის ხეების, მარწყვის ბუჩქების და პომიდვრის ჩითილების რეალური 
ღირებულება 

» თუ გამოიყენება ღირებულების მოდელი: ფასდება: 
» თავდაპირველი ღირებულება;

» ცვეთა ; და
» გაუფასურების ტესტირება (ანუ გაუფასურების ინდიკატორების განსაზღვრა და შეფასება.

(შენიშვნა : თუ გაუფასურება სახეზეა: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება შეფასებისას იქნება 
რეალური ღირებულება მინუს გაყიდვის ხარჯები და სამომხმარებლო ღირებულება).
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა ცოცხალ მცენარეებთან დაკავშირებული
ბუღალტრული გადაწყვეტილებები გაგრძელება

საკუთარი ცოცხალი მცენარეების თავდაპირველ აღიარებაზე მსჯელობისასმენეჯმენტმა შეიძლება
დაასკვნას, რომ არც რეალური ღირებულება და არც ცოცხალი მცენარეების ღირებულება არ
შეიძლება შეფასდეს საიმედოდ მიზანშეუწონელი ხარჯების ან ძალისხმევის გარეშე?

ანალიზი:

» სავარაუდოდ ვინ გამოიყენებს ფინანსურ ანგარიშგებებს?

» როგორია სავარაუდო მომხმარებლებისთვის ღირებულების ან რეალური ღირებულების შესახებ
ინფორმაციის სარგებელი? და შეიძლება თუ არა იქონიოს მათ გადაწყვეტილებებზე გავლენა
ღირებულების ან რეალური ღირებულების შესახებ ინფორმაციის არქონამ?

» რა დამატებითი ხარჯი (მაგალითად, შემფასებლის ჰონორარი) ან ძალისხმევა (მაგალითად,
თანამშრომლების მხრიდან) იქნება საჭირო ცოცხალი მცენარეების ღირებულების ან რეალური
ღირებულების განსასაზღვრად?

დასკვნითი კითხვა : არსებითად აღემატება თუ არა ცოცხალი მცენარეების რეალური
ღირებულების ან რეალური ღირებულების შეფასების ძალისხმევის დამატებითი ხარჯები იმ
სარგებელს, რომელსაც "ჯორჯიანფარმის" ფინანსური ანგარიშგებების სავარაუდო მომხმარებლები
მიიღებენ ასეთი ინფორმაციის მიღებიდან?

© Michael JC Wells



59

ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა ცოცხალ მცენარეებთან დაკავშირებული
ბუღალტრული გადაწყვეტილებები გაგრძელება

საკუთარი ცოცხალი მცენარეების თავდაპირველი აღიარების შემდეგ როდის შეიძლება დაასკვნას 
მენეჯმენტმა რომ ცოცხალი მცენარეების რეალური ღირებულება ვერ იქნება განსაზღვრული 
მიზანშეუწონელი ხარჯების ან ძალისხმევის გარეშე? 

ანალიზი:

» სავარაუდოდ ვინ გამოიყენებს ფინანსურ ანგარიშგებებს?

» როგორია სავარაუდო მომხმარებლებისთვის რეალური ღირებულების შესახებ ინფორმაციის 
სარგებელი? და შეიძლება თუ არა იქონიოს მათ გადაწყვეტილებებზე გავლენა რეალური 
ღირებულების შესახებ ინფორმაციის არქონამ?

» რა დამატებითი ხარჯი (მაგალითად, შემფასებლის ჰონორარი) ან ძალისხმევა (მაგალითად, 
თანამშრომლების მხრიდან) იქნება საჭირო ცოცხალი მცენარეების რეალური ღირებულების 
განსასაზღვრად?

დასკვნითი კითხვა : არსებითად აღემატება თუ არა ცოცხალი მცენარეების რეალური 
ღირებულების შეფასების ძალისხმევის დამატებითი ხარჯები იმ სარგებელს რომელსაც  
"ჯორჯიანფარმის" ფინანსური ანგარიშგებების სავარაუდო მომხმარებლები მიიღებენ ასეთი 
ინფორმაციიდან? © Michael JC Wells
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა აღებულ მოსავალთან დაკავშირებული
ბუღალტრული გადაწყვეტილებები

რა გადაწყვეტილებას მიიღებს "ჯორჯიანფარმი" აღებული 
მოსავლის აღსარიცხად (2019 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებებში)? 
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა მსხლის სასაწყობე მაცივართან და ხილის წვენების
საწარმოსთან დაკავშირებული ბუღალტრული გადაწყვეტილებები

თუ გაუფასურებას არ აქვს ადგილი, როგორ აღრიცხავს 
"ჯორჯიანფარმი" (2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებებში) მსხლის სასაწყობო 
მაცივარს და წვენების მწარმოებელ საწარმოს? 
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ჯორჯიანფარმი მაგალითი გაგრძელება
კითხვა გაუფასურებასთან დაკავშირებული მოსაზრებები

თუ დავუშვებთ რომ 31/12/2019 თარიღის მდგომარეობით 
ადგილი აქვს გაუფასურებას, რა მსჯელობას მიმართავს 
"ჯორჯიანფარმი" გაუფასურების თვალსაზრისით თავისი 
აქტივების ტესტირებისთვის? 

»სასოფლო-სამეურნეო მიწა; 

»ცოცხალი მცენარეები;

»აღებული მოსავალი; 

»მსხლის შესანახი მაცივარი; და

»ხილის წვენების საწარმო? 



გმადლობთ აქტიური
მონაწილეობისთვის


