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წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის (შემდგომში ფონდი) საგანმანათლებლო გუნდის მიერ. იგი არ არის დამტკიცებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (შემდგომში საბჭო) მიერ. ეს მოდული შემუშავებულია, რათა დაეხმაროს IFRS for SMEs® სტანდარტის 

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  
 

წინამდებარე პუბლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, მათ შორის საავტორო უფლება, ეკუთვნის IFRS® Foundation-ს. 

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

ელ. ფოსტა: info@ifrs.org  ვებგვერდი: www.ifrs.org 
 

პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა: ყველა ნაგულისხმევი გარანტია, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, კონკრეტული მიზნით 

გამოყენებისთვის შესაფერისობის, საავტორო უფლებების დაურღვევლობისა და სიზუსტის გარანტია, გამორიცხულია იმ ზომით, რამდენადაც შესაძლებელია 

მათი გამორიცხვა სამართლებრივი თვალსაზრისით.  შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭო და ფონდი პირდაპირ იხსნიან ყველა 

პასუხისმგებლობას, რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულებით, სამოქალაქო სამართალდარღვევით ან სხვა მიზეზით (მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ 

პასუხისმგებლობით დაუდევრობის ან უმოქმედობის გამო) ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან 

დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ, ან არაპირდაპირ გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე 

დაყრდნობით განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება, ან ნებისმიერი მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში 

არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა და მასალების გამოყენება. შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, ავტორებსა და 

გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის ზიანთან, ან ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე 

პუბლიკაციის, ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პირდაპირ, არაპირდაპირ, 

გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში მოცემული ინფორმაცია არ წარმოადგენს რჩევას, იგი არ უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც გადაწყვეტილების მიღების 

საფუძველი და არ უნდა ჩაითვალოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირისგან მიღებული რჩევის შემცვლელად. 

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოყენებული ნებისმიერი პირის, კომპანიის ან/და ადგილის დასახელება გამონაგონია და შემთხვევითია რეალურ 

ადამიანებთან, საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  
 

გამოყენების უფლება: მართალია, ფონდი ამ მოდულის საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოყენების მომხრეა, მაგრამ მისი გამოყენება უნდა მოხდეს ქვემოთ 

მოცემული გამოყენების პირობების შესაბამისად. თუ აპირებთ ჩვენი მასალების კომერციულ პროდუქტში ჩართვას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, რადგან ამ 

შემთხვევაში დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს www.ifrs.org/issued-standards. 

უნდა დარწმუნდეთ, რომ სარგებლობთ ჩვენს ვებგვერდზე არსებული ყველაზე ახალი მასალებით. ამ მოდული გამოყენების უფლებას ვადა გაუვა მოდულის 

გამოყენების შეწყვეტის ან განახლების შემთხვევაში, ასეთ დროს, საჭიროა მისი გამოყენების ან/და მისი ხელმისაწვდომობის შეწყვეტა. თქვენი 

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობაა დარწმუნდეთ, რომ იყენებთ შესაბამის მასალას, შეამოწმოთ ფონდის ვებგვერდი, რათა მიიღოთ ინფორმაცია 

სტანდარტში შეტანილი ცვლილებების, მსს-ს დანერგვის ჯგუფის ჯერ არ ასახული კითხვების და პასუხების, ან/და მოდულების ახალი ვერსიების შესახებ. 

 

გამოყენების პირობები 

1) მომხმარებელს უფლება აქვს მოახდინოს ამ მოდულის სრული ან ნაწილობრივი რეპროდუქცია ნაბეჭდი ან ერთეული ელექტრონული დოკუმენტის 

სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

(ბ) არ იყენებთ და არ ახდენთ რეპროდუქციას და არ აძლევთ სხვა პირებს უფლებას გამოიყენონ ან მოახდინონ მოდულზე, ან მოდულში გამოსახული 

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

(გ) არ იყენებთ და არ ახდენთ მოდულზე ან მოდულში წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშნების რეპროდუქციას, როდესაც სრულად, ან ნაწილობრივ  

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

(დ) უფლება გაქვთ ეს მოდული სრულად განათავსოთ თქვენს ვებგვერდზე, თუ დაურთავთ ჩვენი ვებგვერდის მკაფიო ბმულს (დამატებითი 

ინფორმაციის მისაღებად თქვენი ვებგვერდის ჩვენს ვებგვერდთან ბმის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ პირობების გვერდი). 
 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

3) ამ პუბლიკაციის ნაწილის კოპირების ან ციტირებისას სხვა დოკუმენტში შესატანად აუცილებელია, რომ: 

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

(ბ) დოკუმენტაცია მოიცავდეს განცხადებას, რომ ამ მოდულის ავტორი არის ფონდი და მოდულის დედანი ხელმისაწვდომია ფასს-ის ვებგვერდზე 

www.ifrs.org; 

(გ) დოკუმენტაცია მკაფიო ადგილას სათანადო ფორმით მოიცავდეს პასუხისმგებლობაზე უარის თქმას, როგორც ეს წარმოდგენილია ზემოთ;  

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

(ე) ციტატა არ უნდა იქნეს გამოყენებული შეცდომაში შემყვან კონტექსტში. 
 

თუ აპირებთ ამ მოდულის ნებისმიერი ნაწილის ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით მიწოდებას ნებისმიერი სხვა მიზნით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ  

ფონდს, რადგან დაგჭირდებათ წერილობითი ლიცენზია, რომელიც შესაძლოა მიიღოთ, ან ვერ მიიღოთ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, 

დაუკავშირდეთ სალიცენზიო ჯგუფს (www.ifrs.org/legal/education-material-licensing). 

 

პუბლიკაციისა და საავტორო უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ ფასს ფონდის პუბლიკაციების დეპარტამენტს: 

ელ. ფოსტა: publications@ifrs.org  ვებგვერდი: www.ifrs.org  

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

 
ფასს ფონდის მსოფლიოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორისაა: ‘eIFRS®’, ‘International Accounting Standards®’, ‘IAS®’, ‘IASB®’, IASB® ლოგო, ‘IFRIC®’, 

‘International Financial Reporting Standards®’, ‘IFRS®’, IFRS® ლოგო, ‘IFRS Foundation®’, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® ლოგო, ‘Hexagon Device’, ‘NIIF®’ და ‘SIC®’.    

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.     
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.   
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.     
მსს ფასს სტანდარტის მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ 
შინაარსი ამ მოდულში ნაცრისფრად არის მოცემული.  მსს ფასს სტანდარტის 
ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია.  ლექსიკონში 

განსაზღვრული ტერმინები მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი პირველად 
შემოდის მე-11 განყოფილების ტექსტში.  შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 
მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული 
გამოყოფილი ფერით. ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის 
ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 

  

IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 

 

როდესაც 2009 წელს პირველად გამოქვეყნდა მსს ფასს სტანდარტი, საბჭომ განაცხადა, რომ 

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

საჭიროების შესაფასებლად. ამ მიზნით, 2012 წლის ივნისში საბჭომ გამოაქვეყნა მოთხოვნა 

გადასინჯვაზე:  მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა.   შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა 

მსს ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში 

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

ასევე 2015 წლის მაისის არსებითი შესწორებები.  ამ ვერსიას ეყრდნობა წინამდებარე მოდული.  

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი მოქმედია 2017 წლის 1-ელ იანვარს 

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

ვადაზე ადრე გამოყენება, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, საწარმო ვალდებული იყო გაემჟღავნებინა 

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

  

წინამდებარე მოდული 
 

საწარმომ უნდა აირჩიოს ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვა მე-11 განყოფილების 

„ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილების „სხვა ფინანსურ 
ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ მოთხოვნების სრულად გამოყენებით ან ბასს 

39-ის - „ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ (სრული ფასს სტანდარტები) 
აღიარების და შეფასების მოთხოვნებისა და მე-11 და მე-12 განყოფილებების გამჟღავნების 

მოთხოვნების გამოყენებით. წინამდებარე სასწავლო მასალა მხოლოდ პირველ არჩევანს 

მოიცავს (იგი არ მოიცავს ბასს 39-ის გამოყენების არჩევანს).  მიუხედავად იმისა, თუ რომელ 
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არჩევანს გამოიყენებს საწარმო, იგი ვალდებულია გამოიყენოს 22-ე განყოფილება „საკუთარი 
კაპიტალი და ვალდებულებები“. 

წინამდებარე მოდულში ყურადღება მახვილდება ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების  

ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაზე მსს ფასს სტანდარტის მე-11 განყოფილების 

შესაბამისად.  მე-12 მოდული ეხება ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა 

საკითხს, შესაბამისად მოიცავს უფრო რთულ ფინანსურ ინსტრუმენტებსა და დაკავშირებულ 

ოპერაციებს, მათ შორის ჰეჯირების აღრიცხვას.   

წინამდებარე მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომელიც საჭიროა 

ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტებისა და ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების მიზნით. ამასთან, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები 

სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და 

სიტუაციური მაგალითები, რომლებიც მოთხოვნების გამოყენების პრაქტიკულ 

შესაძლებლობას იძლევა, რათა ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების ბუღალტრული 

აღრიცხვა და ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით მოხდეს. 

 

ამ მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ, მსს ფასს სტანდარტის 

ფარგლებში: 

 ფინანსური ინსტრუმენტის, ფინანსური აქტივის, ფინანსური ვალდებულებისა და 

წილობრივი ინსტრუმენტის განსაზღვრას; 

 იმ ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების განსაზღვრას, რომლებიც     

მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროს განეკუთვნება; 

 განმარტოთ, თუ როდის უნდა აღიარდეს ფინანსური ინსტრუმენტი და დემონსტრირებას, 

თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინანსური ინსტრუმენტების ბუღალტრული აღრიცხვა საწყისი 

აღიარებისას; 

 ფინანსური ინსტრუმენტის შეფასებას მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროში, როგორც 

საწყისი აღიარებისას, ასევე შემდგომში; 

 ფინანსური ინსტრუმენტის ამორტიზებული ღირებულების განსაზღვრას ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით; 

 განსაზღვროთ, თუ როდის უნდა აღიარდეს გაუფასურების ზარალი (ან გაუფასურების 

ზარალის კომპენსირება) თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით და 

დემონსტრირება, თუ როგორ უნდა მოხდეს ასახული გაუფასურების ზარალის (ან 

გაუფასურების ზარალის კომპენსირების) შეფასება; 

 ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში ინვესტიციების რეალური ღირებულების 

შეფასების სათანადო მეთოდების განსაზღვრას; 

 განმარტოთ, თუ როდის უნდა მოხდეს ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური 

ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტა და დემონსტრირება, თუ როგორ უნდა 

განხორციელდეს ასეთი სახის აღიარების შეწყვეტის ბუღალტრული აღრიცხვა; 

 ფინანსური ინსტრუმენტების შესახებ სათანადო ინფორმაციის მომზადებას, რომელიც 

დააკმაყოფილებს მე-11 განყოფილების მოთხოვნებს; და  

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი,რომელიც მოითხოვება ძირითადი 

ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვისას. 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
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მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).     

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

საკითხები, რომლებიც გახდა 2009 წელს გამოცემული მსს ფასს სტანდარტისა და 2015 

წლის შესწორებების საფუძველი; და    

 საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც არ დაეთანხმა 2009 წლის მსს ფასს 

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

მსს ფასს სტანდარტში, დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე 

გადასვლა და დანართი ბ: ტერმინთა განმარტებები წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს.  

მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 

განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს. აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამოცემულია ორ ნაწილად:  ნაწილი (ა) მოიცავს წინასიტყვაობას, ყველა 

სავალდებულო მასალას და 21-ე, 22-ე და 23-ე განყოფილებების დანართებს; ხოლო ნაწილი (ბ) 

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  
 

ამასთან, მსს-ს დანერგვის ჯგუფი (SMEIG), რომელიც ეხმარება საბჭოს მსს ფასს სტანდარტის 

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

„კითხვები და პასუხები“ (Q&As).  ეს „კითხვები და პასუხები“ წარმოადგენს არასავალდებულო 

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან მსს ფასს  საწარმოებმა, რომელთაც 

დანერგეს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს. ამ მოდულის 

გამოცემის დროს (2018 წლის ივლისი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს გამოქვეყნებული ჰქონდა 1 

კითხვა-პასუხი მე-12 მოდულისთვის, რომელიც ასევე შეესაბამება წინამდებარე მოდულს. 

 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია  უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ, მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 
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რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

 

მე-11 განყოფილება - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილება „სხვა 
ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ განსაზღვრავს ფინანსური 

ანგარიშგების მოთხოვნებს ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის. ფინანსური ინსტრუმენტი არის 

ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს როგორც ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასევე მეორე 

საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებას ან წილობრივ ინსტრუმენტს. 

მსს ფასს სტანდარტი მოიცავს ფინანსური ინსტრუმენტების ბუღალტრული აღრიცხვის ორ 

არჩევანს: 

 მე-11 და მე-12 განყოფილებების მოთხოვნების გამოყენება სრულად; ან 

 აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესრულება ბასს 39- ის - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“1 (სრული ფასს სტანდარტების) მიხედვით, ხოლო 

განმარტებითი შენიშვნებში გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნების შესრულება 

მე-11 და მე-12 განყოფილებების მიხედვით 

იმის მიუხედავად, თუ რომელ მიდგომას აირჩევს საწარმო, იგი ვალდებულია ასევე 

გამოიყენოს 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“, რომელიც 

განსაზღვრავს ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებებად ან წილობრივ 

ინსტრუმენტებად კლასიფიცირების პრინციპებს და მოიცავს ისეთი წილობრივი 

ინსტრუმენტების აღრიცხვას, რომლებიც გამოშვებულია იმ პირებისთვის ან სხვა 

მხარეებისთვის, რომლებიც მოქმედებენ როგორც წილობრივი ინსტრუმენტების ინვესტორები 

(ანუ, როგორც საწარმოს მესაკუთრეები).  

  

მოქმედების სფერო 

წინამდებარე მოდული მოიცავს მხოლოდ მე-11 განყოფილების მოთხოვნებს. მე-11 

განყოფილება ეხება ძირითად ფინანსურ ინსტრუმენტებს და შესაფერისია ყველა 

საწარმოსთვის, რომელიც ამტკიცებს, რომ აკმაყოფილებს მსს ფასს სტანდარტს. მე-12 

განყოფილება ეხება სხვა, უფრო რთულ ფინანსურ ინსტრუმენტებსა და ოპერაციებს.  

 

მე-11 განყოფილების მიზნებისთვის ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები მოიცავს:  

 ფულად სახსრებს;  

 სავალო ინსტრუმენტებს (როგორიცაა ანგარიში, თამასუქი, ან სასესხო მოთხოვნები და 

ვალდებულებები) რომლებიც აკმაყოფილებს განსაზღვრულ პირობებს (კერძოდ, 

ინსტრუმენტის მფლობელის შემოსავალი  ფიქსირებულია ან არის ცვალებადი 

განაკვეთით, რომელიც ეყრდნობა ერთ მითითებულ კოტირებულ, ან ბაზარზე 

დაკვირვებად (ემპირიულ) საპროცენტო განაკვეთს);  

 სესხის მიღების ვალდებულებას, თუ მისი დაფარვა წმინდა ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორების საფუძველზე შეუძლებელია და მოსალოდნელია, რომ სესხი 

დააკმაყოფილებს იგივე პირობებს, რასაც აკმაყოფილებს ამ განყოფილების სხვა სავალო 

ინსტრუმენტები; და  

                                                        
1 ამ მიდგომის არჩევის შემთხვევაში საწარმომ უნდა გამოიყენოს ბასს 39-ის ვერსია, რომელიც 

გამოიყენებოდა უშუალოდ ფასს 9-ის მიერ ბასს 39-ის ჩანაცვლების წინა პერიოდში. ამ ვერსიის 

ასლი ხელმისაწვდომია ბასსს-ის ვებგვერდზე (ifrs.org – Home < Supporting implementation < IFRS for SMEs < IFRS 

for SMEs and IAS 39). 
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 ინვესტიციებს არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებში, ასევე ინვესტიციებს 

არადაბრუნებად ჩვეულებრივ აქციებსა და პრივილეგირებულ აქციებში. 

იმის განსაზღვრა, აქტივი ან ვალდებულება, რომელიც წარმოიშობა ხელშეკრულებიდან 

ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტია თუ არა, რომლის აღრიცხვაც უნდა მოხდეს მე-11 

განყოფილების შესაბამისად, რიგ ნაბიჯებს მოიცავს:  

 ნაბიჯი 1: ხელშეკრულებით უნდა წარმოიშობოდეს როგორც ერთი საწარმოს ფინანსური 

აქტივი, ასევე მეორე საწარმოს ფინანსური ვალდებულება ან წილობრივი ინსტრუმენტი 

(იხ პუნქტი 11.3)  

 ნაბიჯი 2: საწარმოს არჩეული უნდა ჰქონდეს ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვა მე-11 

და მე-12 განყოფილებების შესაბამისად (იხ. პუნქტი 11.2) 

 ნაბიჯი 3: ფინანსური ინსტრუმენტი კონკრეტულად არ უნდა იქნეს გამორიცხული მე-11 

განყოფილების სფეროდან (იხ. პუნქტი 11.7) 

 ნაბიჯი 4: ფინანსური ინსტრუმენტი უნდა იყოს (ა) ფულადი სახსრები ან (ბ) ინვესტიციები 

არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებში და ინვესტიციები არადაბრუნებად 

ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში ან (გ) სავალო ინსტრუმენტები, რომლებიც 

აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის პირობებს, ან (დ) სესხის მიღების ვალდებულება, რომლის 

დაფარვა წმინდა ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორების საფუძველზე შეუძლებელია და, 

ვალდებულების შესრულების შემდგომ, იგი დააკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის პირობებს (იხ. 

პუნქტი 11.8). 

 

აღიარება 

მე-11 განყოფილება მოითხოვს, რომ საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიაროს ფინანსური 

აქტივი, ან ფინანსური ვალდებულება, თუ საწარმო ხდება ინსტრუმენტის სახელშეკრულებო 

პირობების მონაწილე. 

 

შეფასება 

პირველად აღიარებისას, ფინანსური ინსტრუმენტები უნდა შეფასდეს გარიგების ფასით, 

გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შეთანხმება, თავისი არსით, არ წარმოადგენს ფინანსურ ოპერაციას. 

თუ შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ ოპერაციას, აღნიშნული მუხლი თავდაპირველად 

უნდა შეფასდეს მომავალი მისაღები ფულადი სახსრების დღევანდელი ღირებულებით, 

რომელიც დისკონტირებულია მსგავსი სავალო ინსტრუმენტისთვის გამოყენებული საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთით.  

საწყისი შეფასების შემდეგ გამოიყენება ამორტიზებული ღირებულების მოდელი (ან, 

ზოგიერთ შემთხვევაში, თვითღირებულების მოდელი) ყველა ძირითადი ფინანსური 

ინსტრუმენტის შესაფასებლად, გარდა არაკონვერტირებად და არადაბრუნებად 

პრივილეგირებულ აქციებსა და არადაბრუნებად ჩვეულებრივ აქციებში განხორციელებული 

ინვესტიციებისა, რომლებიც საჯაროდ იყიდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ან რომელთა 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება სხვაგვარად არის შესაძლებელი 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  ასეთი ინვესტიციებისთვის ეს 

განყოფილება მოითხოვს შეფასებას რეალური ღირებულებით საწყისი აღიარების შემდეგ, 

როდესაც რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აისახება მოგებაში ან ზარალში.  

აღნიშნული განყოფილება მოითხოვს, რომ ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

შეფასდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ობიექტური მტკიცებულება იმ ფინანსური აქტივების 

გაუფასურების, რომლებიც შეფასებულია თვითღირებულებით ან ამორტიზებული 

ღირებულებით.   
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თუ არსებობს გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება, გაუფასურების ზარალი 

დაუყოვნებლივ უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში. თუ შემდგომ პერიოდში აქტივის 

გაუფასურების ზარალის თანხა შემცირდება და ამ შემცირების ობიექტურად დაკავშირება 

შესაძლებელი იქნება გაუფასურების აღიარების შემდგომ წარმოშობილ მოვლენასთან, წინა 

პერიოდებში წარმოშობილი გაუფასურების ზარალი აღდგენილ უნდა იქნეს (უკუგატარებით). 

თუმცა, გაუფასურების ზარალის აღდგენის შედეგად ფინანსური აქტივის საბალანსო 

ღირებულება არ უნდა იყოს იმ თანხაზე მეტი, რაც იქნებოდა აქტივის საბალანსო ღირებულება 

იმ შემთხვევაში, თუ წინა პერიოდებში არ მოხდებოდა გაუფასურების აღიარება. 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ 
ქვემოთ მოცემულია ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა მე-11 განყოფილებაში მსს ფასს 

სტანდარტის 2015 წლის შესწორების შედეგად: 

 მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევით განპირობებული გამონაკლისის 

დამატება წილობრივ ინსტრუმენტებში განხორციელებული ინვესტიციების რეალური 

ღირებულებით შეფასებისას (იხ. პუნქტები 11.4, 11.14(გ), 11.32 და 11.44) 

 მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროს მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებებთან 

ურთიერთქმედების განმარტებები (იხ. პუნქტი 11.7(ბ)–(გ) და (ე)–(ვ)).  

 განმარტებები ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების კრიტერიუმების მარტივ სასესხო 

შეთანხმებებში გამოყენებასთან დაკავშირებით (იხ. პუნქტები 11.9–11.9ბ).  

 განმარტებები, თუ როდის წარმოადგენს შეთანხმება ფინანსურ ოპერაციას (იხ. პუნქტები 

11.13, 11.14(ა) და 11.15).  

 განმარტებები მე-11 განყოფილებაში რეალური ღირებულების შეფასების მითითებებთან 

დაკავშირებით, თუ როდის შეიძლება იყოს რეალური ღირებულების საუკეთესო 

მტკიცებულება მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულების ფასი (იხ. პუნქტი 11.27).    
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მსს ფასს სტანდარტის მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ 

შინაარსი ქვემოთ ნაცრისფრად არის მოცემული. ლექსიკონით განსაზღვრული ტერმინები 

ასევე მოთხოვნების ნაწილია. ეს ტერმინები მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი 

პირველად შემოდის მე-11 განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 

მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ არ არის მოცემული 

გამოყოფილი ფერით. საგანმანათლებლო გუნდის მიერ მომზადებული შენიშვნები და 

მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ. 

 

 

მე-11 და მე-12 განყოფილებების მოქმედების სფეროები 

11.1 მე-11 განყოფილება და მე-12 განყოფილება - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული საკითხები“ – ორივე ეხება ფინანსური ინსტრუმენტების (ფინანსური 

აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები) აღიარებას, აღიარების შეწყვეტას, 

შეფასებასა და განმარტებით შენიშვნებში მათ შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებას. მე-

11 განყოფილება ეხება ძირითად ფინანსურ ინსტრუმენტებს და შესაფერისია ყველა 

საწარმოსთვის. მე-12 განყოფილება ეხება სხვა, უფრო რთულ ფინანსურ 

ინსტრუმენტებსა და ოპერაციებს. იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს გააჩნია მხოლოდ 

ძირითად ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული ოპერაციები, იგი არ 

გამოიყენებს მე-12 განყოფილებას. თუმცა, საწარმომ ამ შემთხვევაშიც უნდა 

განიხილოს მე-12 განყოფილების მოქმედების სფერო, რათა დარწმუნდეს, რომ ამ 

განყოფილების მოქმედების სფეროში მისი ოპერაციები არ ხვდება. 

 

შენიშვნები 
 

არასწორი შეხედულებაა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტები მხოლოდ ბანკებისა და 

სადაზღვევო საწარმოების ფინანსურ ანგარიშგებებში ჩნდება, როდესაც ორივე მათგანი 

სცდება მსს ფასს სტანდარტის მოქმედების სფეროს (იხ. პუნქტები 1.2 და 1.3).  კიდევ 

ერთი გავრცელებული და არასწორი შეხედულებაა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების 

ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები მხოლოდ იმ საწარმოებს შეეხება, რომლებიც 

ისეთ რთულ ოპერაციებს აწარმოებენ ფინანსური ინსტრუმენტებით, როგორიცაა 

ჰეჯირება და სპეკულაციური ოპერაციები, რომლებიც მოიცავს ისეთ მუხლებს, 

როგორიცაა ფიუჩერსი და ოფციონები.   

თუმცა, ფინანსური ინსტრუმენტის განმარტება ძალიან ფართოა და მოიცავს 

ინსტრუმენტებს მარტივი მოთხოვნებიდან, ვალდებულებებიდან და სავალო ან 

წილობრივ ინსტრუმენტებში განხორციელებული ინვესტიციებიდან რთულ 

წარმოებულ ოპერაციებამდე. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ფაქტობრივად 

ყველა საწარმოს  აქვს ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტები, როგორიცაა ფულადი 

სახსრები, სავაჭრო მოთხოვნები, სავაჭრო ვალდებულებები, ოვერდრაფტი და 

ბანკიდან სესხები. მაგალითად, განვიხილოთ საწარმო, რომელიც კრედიტით 

ყიდულობს საქონელს მომწოდებლისგან (რაც წარმოშობს ფინანსურ ვალდებულებას - 

სავაჭრო ვალდებულებას) და კრედიტით ყიდის საქონელს თავის კლიენტებზე (რაც 

წარმოშობს ფინანსურ აქტივს - სავაჭრო მოთხოვნას). ასევე გავიხილოთ საწარმო, 

რომელიც სესხულობს ფულს ბანკიდან. ეს ოპერაცია წარმოშობს ფინანსურ აქტივს 
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(მიღებული ფულადი სახსრები) და ფინანსურ ვალდებულებას (სესხის გადახდის 

ვალდებულება). ჩვეულებრივ, აღნიშნული ფინანსური აქტივების და ფინანსური 

ვალდებულებების ბუღალტრული აღრიცხვა მე-11 განყოფილების შესაბამისად 

ხორციელდება. 

ფინანსური ინსტრუმენტების ბუღალტრული აღრიცხვა ზოგჯერ აღიქმება რთულად , 

რთული ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვის მოთხოვნებისა და დაკავშირებული 

მითითებების მასშტაბის გამო. თუმცა, ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების 

აღრიცხვა მსს ფასს სტანდარტის მე-11 განყოფილების შესაბამისად შედარებით 

მარტივია და არ საჭიროებს რთულ შეფასებებს.   

მცირე და საშუალო საწარმოებიდან ცოტა თუ ფლობს რთულ ფინანსურ 

ინსტრუმენტებს. რთული ფინანსური ინსტრუმენტების ბუღალტრული აღრიცხვის 

მოთხოვნები არ ეხება საწარმოებს, რომლებიც მხოლოდ ძირითად ფინანსურ 

ინსტრუმენტებს ფლობენ. შესაბამისად, ფინანსური ინსტრუმენტების ბუღალტრული 

აღრიცხვის მოთხოვნები ორ განყოფილებად იყოფა: მე-11 განყოფილება - „ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილება - „სხვა ფინანსურ 
ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“. მარტივი ინსტრუმენტების 

აღრიცხვის მოთხოვნები გამოყოფილია რთული ინსტრუმენტების აღრიცხვის 

მოთხოვნებისგან, რაც საწარმოებს უმარტივებს მათთვის შესაბამისი მოთხოვნების 

განსაზღვრას. 

როგორც სათაურიდან ჩანს, მე-11 განყოფილება ეხება იმ ძირითად ფინანსურ 

ინსტრუმენტებსა და ძირითად ოპერაციებს ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებით, 

რომლებთანაც ხშირად აქვთ საქმე მცირე და საშუალო საწარმოებს. ამისგან 

განსხვავებით, მე-12 განყოფილება ეხება უფრო რთულ ფინანსურ ინსტრუმენტებს და 

ოპერაციებს, რომლებიც იშვიათად ხვდებათ კერძო საწარმოებს. მიუხედავად ამისა, 

ყველა საწარმო ვალდებულია განიხილოს მე-12 განყოფილება, რათა დარწმუნდეს, რომ 

მათი ფინანსური ინსტრუმენტებიდან და ოპერაციებიდან არცერთი არ ხვდება ამ 

განყოფილების მოქმედების სფეროში. იმ საწარმოებმაც კი, რომლებიც, როგორც წესი, 

მხოლოდ მარტივი ოპერაციებით არიან დაკავებულნი, იშვიათ შემთხვევაში შესაძლოა 

განახორციელონ უფრო უჩვეულო ოპერაციები, რომლებზეც ვრცელდება მე-12 

განყოფილება. იმ ფინანსური ინსტრუმენტების მაგალითების შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად, რომლებიც ხვდებიან მე-12 განყოფილების მოქმედების სფეროში, იხილეთ 

11.11 პუნქტი. 

 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა 

11.2 საწარმომ უნდა განსაზღვროს, რომელ მიდგომას აირჩევს თავისი ყველა ფინანსური 

ინსტრუმენტის აღრიცხვისთვის: 

(ა)   მე-11 და მე-12 განყოფილებების მოთხოვნების შესრულება სრულად; ან 

(ბ) აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების შესრულება ბასს 39-ის - „ფინანსური        
აღიარება და შეფასება“1 - მიხედვით, ხოლო განმარტებითი შენიშვნებში 

გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნების შესრულება - წინამდებარე 

სტანდარტის მე-11 და მე-12 განყოფილებების მიხედვით. 

 

საწარმოს მიერ (ა) ან (ბ) ვარიანტის არჩევა წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის 

შერჩევას. 10.8–10.14 პუნქტებში მოცემულია მოთხოვნები, რომელთა მიხედვითაც 

განისაზღვრება, როდის არის მართებული სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლა, 

როგორ უნდა აისახოს ეს ცვლილება და რა ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს 
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საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლასთან 

დაკავშირებით. 

1 სანამ ბასს 39-ს ჩაანაცვლებდა ფასს 9- „ფინანსური ინსტრუმენტები“, საწარმოს უნდა გამოეყენებინა ბასს 39-ის ის ვერსია, 

რომელიც ძალაში იყო შესული საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის, ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოცემის 

მიხედვით, რომლის სახელწოდებაა International Financial Reporting Standards IFRS® Consolidated without early application 

(ლურჯი წიგნი). მას შემდეგ, რაც ფასს 9-მ ჩაანაცვლა ბასს 39, საწარმომ უნდა გამოიყენოს ბასს 39-ის ის ვერსია, რომელიც 

გამოიყენებოდა უშუალოდ ფასს 9-ის მიერ ბასს 39- ის ჩანაცვლების წინა პერიოდში. ამ ვერსიის ასლი შენახული იქნება 

ბასსს-ის ვებსაიტის მსს-ს ვებგვერდზე (http://go.ifrs.org/IFRSforSMEs). 

 

შენიშვნები 
 

საწარმომ უნდა აირჩიოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც მოცემულია 11.2(ა) ან 

11.2(ბ) პუნქტში. მან უნდა გამოიყენოს აღნიშნული არჩევანი მისი ყველა ფინანსური 

ინსტრუმენტის ბუღალტრული აღრიცხვის მიზნით.   

მომმზადებელთა უმრავლესობა მიიჩნევს რომ ბასს 39-ის გამოყენება უფრო რთულია, 

ვიდრე მე-11 და მე-12 განყოფილებების. თუმცა, საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს 11.2(ბ) 

პუნქტით გათვალისწინებული მიდგომა, მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი 

ფლობს რთულ ფინანსურ ინსტრუმენტებს ან მონაწილეობს ჰეჯირების 

ურთიერთობებში. ბასს 39-ის არჩევამდე საწარმომ გულდასმით უნდა განიხილოს აქვს 

თუ არა შესაბამისი რესურსები. 

როდესაც საწარმო გააკეთებს არჩევანს, მისი შეცვლა (მაგალითად (ა)-დან (ბ) ზე 

გადასვლა) წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის შეცვლას, რაც აღწერილია მე-10 

განყოფილებაში - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ (პუნქტები 

10.8-10.14). 10.8 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ საწარმოს აღნიშნული ცვლილების 

განხორციელება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ ეს უზრუნველყოფს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში უფრო საიმედო და შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენას 

საწარმოს მიერ განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების, სხვა მოვლენების ან 

გარემოებების გავლენის შესახებ საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე, მისი 

საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობაზე. სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილების  აღრიცხვა ხდება რეტროსპექტულად (რაც ნიშნავს 

შესადრისი ფინანსური ინფორმაციის გადაანგარიშებას, ისე, თითქოს ყოველთვის 

გამოიყენებოდა ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკა) და უზრუნველყოფილია 10.14 

პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებები. 

 

მე-11 განყოფილების შესავალი  

11.3 ფინანსური ინსტრუმენტი არის  ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს როგორც 

ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასევე მეორე საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებას 

ან წილობრივ ინსტრუმენტს. 

 

შენიშვნები 
 

საკუთარი კაპიტალი არის საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა 

ვალდებულების გამოკლების შემდეგ. 
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მე-11 განყოფილების მიზნებისთვის ფინანსური აქტივი განისაზღვრება, როგორც 

ნებისმიერი აქტივი, როგორიცაა:  

(ა) ფულადი სახსრები; 

(ბ) სხვა საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტი;  

(გ) საწარმოს სახელშეკრულებო უფლება: 

(i) სხვა საწარმოსაგან მიიღოს ფულადი სახსრები ან სხვა ფინანსური 

აქტივი; ან 

(ii) პოტენციურად ხელსაყრელი პირობებით სხვა საწარმოს გაუცვალოს 

ფინანსური აქტივები ან ვალდებულებები. 

(დ) ხელშეკრულება, რომელიც ანაზღაურდება ან შესაძლებელია ანაზღაურდეს 

საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტებით და რომლის თანახმად 

საწარმო მიიღებს ან შესაძლოა იძულებული იყოს მიიღოს, ცვლადი 

რაოდენობის საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტები. 

მე-11 განყოფილების მიზნებისთვის, ფინანსური ვალდებულება განისაზღვრება, 

როგორც ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც არის:  

(ა) საწარმოს სახელშეკრულებო ვალდებულება: 

(i) სხვა საწარმოს გადასცეს ფულადი სახსრები ან სხვა ფინანსური 

აქტივები; ან  

(ii) პოტენციურად არახელსაყრელი პირობებით სხვა საწარმოს გაუცვალოს 

ფინანსური აქტივები ან ვალდებულებები. 

(ბ) ხელშეკრულება, რომელიც დაიფარება ან შესაძლებელია დაიფაროს საწარმოს 

საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტებით და რომლის თანახმად საწარმო 

გადასცემს ან შესაძლოა იძულებული იყოს გადასცეს ცვლადი რაოდენობის 

საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტები. 

 

სიმარტივისთვის, ფინანსური აქტივისა და ფინანსური ვალდებულების აღნიშნული 

განსაზღვრებები მცირედ განსხვავდება ფინანსური აქტივისა და ფინანსური 

ვალდებულების მსს ფასს სტანდარტში მოცემული განმარტებისგან, მაგრამ შეესაბამება 

მე-11 მოდულის მიზნებს. ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება, რომელიც 

შეესაბამება ლექსიკონის განმარტებას, მაგრამ განსხვავდება აღნიშნული 

განსაზღვრებებისგან, სავარაუდოდ, სცდება მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროს 

და მისი აღრიცხვა უნდა განხორციელდეს მე-12 განყოფილების შესაბამისად. ეს 

დამატებით განმარტებულია მე-12 განყოფილებაში. 

ზემოხსენებული განსაზღვრებებიდან აშკარაა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტები 

წარმოიშობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებებიდან და 

ვალდებულებებიდან. ტერმინები ‘ხელშეკრულება“ და „სახელშეკრულებო“ ეხება 

შეთანხმებას ორ ან ორზე მეტ მხარეს შორის, რომელსაც აქვს მკაფიო ეკონომიკური 

შედეგები, რომელთა თავიდან აცილება ნაკლებად არის დამოკიდებული მხარეთა 

ნება-სურვილზე, როგორც წესი იმიტომ, რომ შეთანხმების აღსრულება კანონის 

შესაბამისად ხდება. ხელშეკრულებები და შესაბამისი ფინანსური ინსტრუმენტები 

სხვადასხვა ფორმის შეიძლება იყოს და აუცილებელი არ არის იყოს წერილობითი. 

ხელშეკრულების დასაბუთებულობისთვის საჭიროა ორივე მხარის თანხმობა. 

თანხმობის მიცემა შესაძლებელია არაპირდაპირ, მაგალითად, საწარმოს ისეთი სახის 
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მოქმედებით, რომელიც სხვა მონაწილე მხარეებს აფიქრებინებს, რომ საწარმოს 

განზრახული აქვს ხელშეკრულების გაფორმება. საწარმო ხელშეკრულების მხარეა, 

როდესაც ის მაგალითად:  ყიდულობს ან ყიდის საქონელს ან ქონებას, სამუშაოს 

შესასრულებლად ქირაობს მშენებელს, სესხულობს ფულს ან უკვეთავს საქონელს, ან 

მოწყობილობას მწარმოებლისგან. 

ფინანსური აქტივებისა (რომლებიც მომავალში ფულადი სახსრების მიღების 

სახელშეკრულებო უფლებას წარმოადგენს) და შესაბამისი ფინანსური 

ვალდებულებების (რომლებიც მომავალში ფულადი სახსრების გაცემის 

სახელშეკრულებო ვალდებულებას წარმოადგენს) გავრცელებული მაგალითებია: 

 

ფინანსური აქტივი—სახელშეკრულებო 

უფლება 

ფინანსური ვალდებულება—სახელშეკრულებო 

ვალდებულება 

სავაჭრო მოთხოვნები სავაჭრო ვალდებულებები 

მისაღები თამასუქები გასანაღდებელი თამასუქები 

მისაღები ობლიგაციები გადასახდელი ობლიგაციები 

 

თითოეულ შემთხვევაში, ერთი მხარის მიერ ფულადი სახსრების მიღების 

სახელშეკრულებო უფლებას, შეესაბამება მეორე მხარის მიერ ფულადი სახსრების 

გადახდის ვალდებულება.   

 
მაგალითები—ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

მაგ. 1 ბანკი საწარმოს აძლევს ხუთწლიან სესხს. ბანკი ასევე აძლევს საწარმოს ოვერდრაფტის 

ლიმიტს რამდენიმე წლით. 

საწარმოს აქვს ორი ფინანსური ვალდებულება - 5-წლიანი სესხის გადახდის 

ვალდებულება და ბანკის ოვერდრაფტის გადახდის ვალდებულება იმ ოდენობით, 

რამდენსაც ის გამოიყენენებს ოვერდრაფტის ლიმიტის ფარგლებში. როგორც სესხი, 

ასევე ოვერდრაფტი საწარმოსთვის იწვევს ბანკისთვის პროცენტისა და ძირი თანხის 

უკუგებისთვის ფულადი სახსრების გადახდის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს 

(ლექსიკონში იხ. ფინანსური ვალდებულების განმარტების პუნქტი (ა) (i))  

საწარმოს მიერ სესხისა და ოვერდრაფტის მექანიზმის შესაბამისად გადასახდელი 

თანხმები წარმოადგენს ბანკის ფინანსურ აქტივებს. შენიშვნა: ბანკს არ შეუძლია მსს 
ფასს სტანდარტის გამოყენება  (იხ. პუნქტები 1.2 და 1.3). 

 

 

მაგ. 2 A საწარმო ფლობს პრივილეგირებულ აქციებს B საწარმოში.  პრივილეგირებული 

აქციები A საწარმოს დივიდენდების მიღების უფლებას ანიჭებს, მაგრამ არ ანიჭებს ხმის 

უფლებას.  

B საწარმო: პრივილეგირებული აქციები შესაძლოა იყოს B საწარმოს წილობრივი 

ინსტრუმენტები ან ფინანსური ვალდებულებები, რაც დამოკიდებულია მათ ვადებსა 

და პირობებზე (იხ. 22-ე განყოფილება - „საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები“).  

A საწარმო: B საწარმოს მიდგომის მიუხედავად, პრივილეგირებული აქციები არის 

ფინანსური აქტივი, რადგან ინვესტიცია დააკმაყოფილებს ფინანსური აქტივის 
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განმარტების (ბ) ან (გ) (i) ნაწილს. ფინანსური აქტივი, ჩვეულებრივ იქნება მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროში (იხ. პუნქტი 11.8).   
 

მაგ. 3 საწარმო (მყიდველი) ყიდულობს საქონელს მომწოდებლისგან 60-დღიანი კრედიტით.   

მყიდველს აქვს ფინანსური ვალდებულება (სავაჭრო ვალდებულება) - 

სახელშეკრულებო ვალდებულება მომწოდებელს გადასცეს ფულადის სახსრები 

შესყიდვის ფასის დასაფარად (ლექსიკონში იხ. ფინანსური ვალდებულების 

განმარტების ნაწილი ა(i)).  

მომწოდებელს აქვს შესაბამისი ფინანსური აქტივი (სავაჭრო მოთხოვნა) - ფულადი 

სახსრების მიღების სახელშეკრულებო უფლება (მყიდველის მიერ გადასახდელი 

თანხა) (ლექსიკონში იხ. ფინანსური აქტივის განმარტების ნაწილი გ(i)). 
 

მაგ. 4 A საწარმო ყიდულობს B საწარმოსგან შვილობილ საწარმოს. შეთანხმების თანახმად,   A 

საწარმო შესყიდვის ფასს ორ ნაწილად ყოფს - 5 მლნ. ფე(2) წინასწარ, და 5 მლნ. ფე 

დამატებითი გადახდა (რომელიც არ არის პირობითი ფულადი ანაზღაურება) ორი წლის 

შემდეგ. 

5 მლნ. ფე, რომელიც გადასახდელია ორი წლის შემდეგ A საწარმოსთვის წარმოადგენს 

ფინანსურ ვალდებულებას - ფულადი სახსრების გადაცემის ვალდებულება ორი წლის 

ვადაში (ლექსიკონში იხ. ფინანსური ვალდებულების განმარტების ნაწილი (ა)(i)).  

ხოლო B საწარმოსთვის წარმოადგენს ფინანსურ აქტივს - ფულადი სახსრების მიღების 

სახელშეკრულებო უფლება (ლექსიკონში იხ. ფინანსური აქტივის განმარტების ნაწილი 

(გ)(i)). 

 

 

 

მაგალითები—არა ფინანსური ინსტრუმენტები  
 

მაგ. 5 საწარმოს აქვს წინა წლის მოგებასთან დაკავშირებული მიმდინარე საგადასახადო 

ვალდებულება 

მოგების საგადასახადო ვალდებულება წარმოქმნილია სახელმწიფოს მიერ დადგენილი 

საკანონმდებლო მოთხოვნებიდან გამომდინარე. გადასახადის გადახდასთან 

დაკავშირებული უფლებები და ვალდებულებები არ არის წარმოქმნილი 

ხელშეკრულებიდან, შესაბამისად ვალდებულება არ აკმაყოფილებს 11.3 პუნქტის 

მოთხოვნებს და არ წარმოადგენს ფინანსურ ვალდებულებას.  მოგების გადასახადის 

ბუღალტრული აღრიცხვა განხილულია 29-ე განყოფილებაში - „მოგების გადასახადი“. 
 

მაგ. 6 ბოლო 20 წლის მანძილზე კვებითი საწარმო ყოველწლიურად იხდიდა 50,000 ფე-ს იმ 

სოფლის კარნავალის ხარჯებში, რომელშიც საწარმო საქმიანობას ეწევა. საწარმო კარგად 

ცნობილია, როგორც ყოველწლიური ღონისძიების ძირითადი სპონსორი და მისი 

რეკლამები მოიცავს სოფლის კარნავალის მთავარი სპონსორის სტატუსის მოხსენიებას. 

სოფლის მოსახლეობა მოელის, რომ საწარმო გადაიხდის 50,000 ფე-ს კარნავალის 

ხარჯების დასაფარად წელს.    

50,000 ფე-ს გადახდის ვალდებულება არ არის წარმოქმნილი ხელშეკრულებიდან 

გამომდინარე, შესაბამისად იგი არ წარმოადგენს ფინანსურ ვალდებულებას. 

                                                        
(2) წინამდებარე მოდულის ამ და ყველა სხვა მაგალითში ფულადი ოდენობები განსაზღვრულია 

„ფულად ერთეულებში“ (ფე). 
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აღნიშნული ვალდებულება შესაძლოა აკმაყოფილებდეს პირობებს, რათა აღიარებული 

იქნეს კონსტრუქციულ ვალდებულებად. კონსტრუქციული ვალდებულება შედის 21-ე 

განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ 

მოქმედების სფეროში.  

შენიშვნა: თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ კვებითი საწარმო გააფორმებს ხელშეკრულებას 

სოფლის კარნავალის ხარჯების დასაფარად 50,000 ფე-ს გადახდის შესახებ, საწარმოს 

ექნება ფინანსური ვალდებულება. 

მაგ. 7 საწარმოს წინააღმდეგ აღძრულ სასამართლო სარჩელში ადამიანების ჯგუფი მოითხოვს 

კომპენსაციას ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის გამო, რის მიზეზიც არის მიწის 

დაბინძურება, რაც მათი მტკიცებით გამოწვეულია საწარმოს წარმოების პროცესის 

შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებით. გაურკვეველია, არის თუ არა საწარმო 

დაბინძურების წყარო, რადგან იმავე ტერიტორიაზე მრავალი საწარმო ეწევა საქმიანობას 

და მსგავს ნარჩენებს წარმოქმნის. 

ის ფაქტი, რომ სარჩელმა შესაძლოა გამოიწვიოს ფულადი სახსრების გადახდა არ 

წარმოქმნის ფინანსურ ვალდებულებას საწარმოსთვის, რადგან არ არსებობს 

ხელშეკრულება საწარმოსა და მომჩივან პირთა შორის. საწარმომ გადახდის აღრიცხვა 

უნდა განახორციელოს 21-ე განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები 
და პირობითი აქტივები” შესაბამისად. 

მაგ. 8 საწარმო დაჯარიმდა საკანონმდებლო მოთხოვნის დარღვევის სამი შემთხვევის: 

(i) საშემოსავლო გადასახადის დაგვიანებით გადახდის; (ii) კომპანიის ანგარიშების 

დროულად წარმოუდგენლობისა; და (iii) რეკლამაში საკუთარ პროდუქციასთან 

დაკავშირებით მცდარი განაცხადის გაკეთების გამო. 

ჯარიმები არ არის წარმოქმნილი ხელშეკრულებიდან. მათი დაკისრება ხდება 

საკანონმდებლო მოთხოვნების დარღვევის გამო, შესაბამისად, ჯარიმები არ 

წარმოადგენს საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებებს. რადგან საწარმო ვალდებულია 

გადაიხადოს ჯარიმები, საწარმომ უნდა აღიაროს ვალდებულება მე-2 განყოფილების - 

„კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“ შესაბამისად. თუ ანგარიშსწორების დრო და 

ოდენობა გაურკვეველია, მისი აღრიცხვა უნდა მოხდეს 21-ე განყოფილების - 

„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ შესაბამისად. 

მაგ. 9 საწარმომ შეიძინა ცნობილი საერთაშორისო სასმლის საკუთარ იურისდიქციაში 

წარმოებისა და რეალიზაციის  ლიცენზია. 

არამატერიალური აქტივები (როგორიცაა, მაგალითად შეძენილი პატენტები და 

ლიცენზიები) არ არის ფინანსური აქტივები. არამატერიალური აქტივების კონტროლმა 

შესაძლოა წარმოქმნას ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის შემოსვლა 

საწარმოში, მაგრამ არ წარმოადგენს ფინანსურ აქტივს, რადგან იგი არ წარმოშობს 

ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიღების უფლებას ხელშეკრულების 

შესაბამისად. 

მაგ. 10 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმოს აქვს აქტივი - ოფისის საიჯარო ქირის სამი 

თვის გადახდილი ავანსი. 

აქტივები (როგორიცაა, მაგალითად წინასწარ გადახდილი ხარჯები) რომელთა 

მომავალი ეკონომიკური სარგებელი არის საქონლის ან მომსახურების მიღება და არა 
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ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიღების უფლება, არ წარმოადგენს 

ფინანსურ აქტივებს. 

ასევე, დარიცხვა, რომლის მომავალი სარგებლის გასვლა არის საქონლის ან 

მომსახურებების მიწოდება და არა ფულადი სახსრების ან ფინანსური აქტივების 

გადახდა, არ წარმოადგენს ფინანსურ ვალდებულებებს. 

მაგ. 11 საწარმო ყიდის საქონელს მომხმარებლებზე. საწარმოს იურისდიქციის კანონი 

საწარმოსგან მოითხოვს დეფექტიანი პროდუქციის შეკეთების ან შეცვლის ერთწლიანი 

გარანტიის უზრუნველყოფას.  

საგარანტიო ვალდებულება არ წარმოადგენს ფინანსურ ვალდებულებას, რადგან არ 

არსებობს ხელშეკრულება საწარმოსა და მის მომხმარებლებს შორის. მომხმარებლებს 

აქვთ საკანონმდებლო უფლება მოითხოვონ დეფექტური პროდუქციის შეკეთება ან 

შეცვლა. საგარანტიო ანარიცხის ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა მოხდეს 21-ე 

განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები” 

შესაბამისად. 

 

მაგ. 12 საწარმომ, პროდუქციის მწარმოებელი საწარმოსგან, ხუთწლიანი საოპერაციო იჯარით 

აიღო მოწყობილობა. 

11.7(გ) პუნქტი განსაზღვრავს, რომ მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროში არ 

შედის იჯარა, რომელსაც ეხება მე-20 განყოფილება - „იჯარა“ ან 12.3(ვ) პუნქტი. თუმცა, 

მე-11 განყოფილების აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნები ეხება მეიჯარის მიერ 

აღიარებულ საიჯარო მოთხოვნებსა და მოიჯარის მიერ აღიარებულ საიჯარო 

ვალდებულებებს. ამასთან, მე-11 განყოფილების მოთხოვნები გაუფასურების შესახებ, 

ეხება მეიჯარის მიერ აღიარებულ საიჯარო მოთხოვნებს. შესაბამისად, საოპერაციო 

იჯარა არ ითვლება ფინანსურ ინსტრუმენტად გარდა ინდივიდუალური გადახდებისა, 

რომელთა გადახდის ვადა დამდგარია და რომლებიც გადასახდელია (მაგალითად 

ოდენობა, რომელიც გადასახდელია საიჯარო პერიოდისთვის, რომელიც უკვე 

გასულია). 

 

მაგ. 13 საწარმომ შეიძინა ოქროს ზოდი, როგორც ინვესტიცია.  

მართალია, ოქრო მაღალლიკვიდურია, მაგრამ არ არსებობს ნაღდი ფულის ან 

ოქროსთვის დამახასიათებელი სხვა თანდაყოლილი ფინანსური აქტივის მიღების 

სახელშეკრულებო უფლება. ოქროს ზოდი არის საბირჟო საქონელი და არა ფინანსური 

აქტივი.  

 

მაგ. 14 საწარმო ერთდროულად არის სიცოცხლის სადაზღვევო ხელშეკრულების პოლისის 

მფლობელი და ბენეფიციარი. ხელშეკრულება მზღვეველისგან მოითხოვს საწარმოს 

გადაუხადოს ფულადი თანხა საწარმოს მესაკუთრე-მენეჯერის სიკვდილის ან 

განუკურნებელი სენით დაავადების შემთხვევაში. ხელშეკრულების თანახმად, საწარმოს 

მოეთხოვება განსაზღვრული თანხის გადახდა ყოველწლიურად სადაზღვევო შემთხვევის 

(სიკვდილი ან დაავადება) დადგომამდე.  

პოლისის მფლობელის სახელშეკრულებო უფლება ხელშეკრულების შესაბამისად 

ფულადი სახსრების მიღებასთან დაკავშირებით შეესაბამება ფინანსური აქტივის 

განმარტებას. თუმცა, ასეთი სახის ფინანსური აქტივები, როგორც წესი, არ 

აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და შესაბამისად მათი 
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ბუღალტრული აღრიცხვა, როგორც წესი, არ ხდება მე-11 განყოფილების თანახმად (იხ. 

მაგალითი 16 და 17).  

 

11.4 მე-11 განყოფილების თანახმად, საწარმომ ყველა ძირითადი ფინანსური 

ინსტრუმენტის აღრიცხვისთვის უნდა გამოიყენოს ამორტიზებული ღირებულების 

მოდელი, გარდა არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებსა და 

არადაბრუნებად ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში განხორციელებული 

ინვესტიციებისა, რომლებიც საჯაროდ იყიდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ან 

რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება სხვაგვარად არის 

შესაძლებელი მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. 

 

შენიშვნები 
 

ამორტიზებული ღირებულება განმარტებულია 11.15−11.20 პუნქტებში. 

ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლის მაგალითი განსაზღვრულია 11.20 

პუნქტის ქვემოთ.   

არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებში და არადაბრუნებად ჩვეულებრივ ან 

პრივილეგირებულ აქციებში განხორციელებული ინვესტიციები თუ აქციები საჯაროდ 

იყიდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ან მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება სხვა მხრივ არის შესაძლებელი, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე, ფასდება საწყისი აღიარების შემდეგ რეალური ღირებულებით, 

ხოლო რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში (იხ. პუნქტი 11.14(გ)(i)). ეს ერთი გამონაკლისი მე-11 განყოფილების 

ამორტიზებული ღირებულების მოდელიდან განპირობებულია გარემოებებით - იგი 

ეხება მხოლოდ იმ ინსტრუმენტებს, რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. 

თუ რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, იგი უნდა შეფასდეს თვითღირებულებიდან 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (იხ. პუნქტი 

11.14(გ)(ii)). რეალური ღირებულების შეფასება ნაკლებსავარაუდოა, რომ წაგებიანი 

იყოს, რადგან, 11.4 პუნქტის შესაბამისად, ეს მოთხოვნა მხოლოდ იმ ინსტრუმენტებს 

ეხება, რომელთა რეალური ღირებულების შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

იმის დადგენა, რეალური ღირებულების შეფასებას დასჭირდება თუ არა 

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, დამოკიდებულია საწარმოს 

კონკრეტულ გარემოებებზე, ასევე ხელმძღვანელობის მსჯელობასა და 

გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება ამ მოთხოვნის გამოყენებასთან დაკავშირებულ 

დანახარჯებსა და სარგებელს. ხელმძღვანელობამ უნდა განიხილოს, რა გავლენას 

იქონიებს მოცემული ინფორმაციის არქონა იმ პირთა ეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ ფინანსურ ანგარიშგებას.   

მოთხოვნის გამოყენება მოიცავს მსს-ის მიზანშეუწონელ დანახარჯებს ან ძალისხმევას, 

თუ დამატებითი დანახარჯი (მაგალითად, შემფასებლების მომსახურების საზღაური), 

ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგალითად, დაქირავებულ პირთა მცდელობა) 

არსებითად აღემატება სარგებელს, რომელსაც ამ ინფორმაციის მიღებით მიიღებენ ის 

პირები, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ მსს-ის ფინანსურ ანგარიშგებებს (იხ. 

პუნქტი 2.14ბ).  თუ მსს-ს აქვს ან იოლად და იაფად შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, აღარ გამოიყენება შესაბამისი გათავისუფლება 
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მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის საფუძველზე. ამის მიზეზი არის ის, 

რომ მსგავს შემთხვევაში ფინანსური ანგარიშგებების მომხმარებელთა სარგებელი  

რომელსაც ამ ინფორმაციის მიღებით მიიღებენ მოსალოდნელია, რომ აღემატება მსს-ს 

ნებისმერ დამატებით ხარჯებსა და ძალისხმევას.  იმისათვის, რომ საწარმომ შეაფასოს, 

ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება თუ არა მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირველი აღიარებისას, 

მაგალითად ოპერაციის თარიღისთვის, იგი უნდა დაეყრდნოს მოცემული 

თარიღისთვის ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებულ დანახარჯებსა და სარგებელს. თუ 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლება შეეხება 

თავდაპირველი აღიარების შემდგომ პერიოდსაც, მაგალითად მუხლის შემდგომ 

შეფასებას, მაშინ ამ შემდგომი თარიღისთვის ხელახლა უნდა შეფასდეს 

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, მოცემული თარიღისთვის 

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე (იხ. პუნქტი 2.14გ). როდესაც საწარმო 

იყენებს მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლების უფლებას ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, მან განმარტებით 

შენიშვნებში უნდა მიუთითოს ეს ფაქტი და განმარტოს მიზეზები, რის გამოც ამ 

მოთხოვნის გამოყენებას დასჭირდება მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა  

(იხ. პუნქტი 2.14დ).   

 

11.5        ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებსაც ეხება მე-11 განყოფილება, ისეთი 

ფინანსური ინსტრუმენტებია, რომლებიც აკმაყოფილებს 11.8 პუნქტის პირობებს. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია მაგალითები ფინანსური ინსტრუმენტებისა, რომლებიც, 

როგორც წესი, აკმაყოფილებს ამ პირობებს: 

(ა)      ფულადი სახსრები; 

(ბ)    მოთხოვნამდე დეპოზიტები და ფიქსირებულვადიანი დეპოზიტები, როდესაც 

საწარმო არის დეპოზიტორი, მაგალითად საბანკო ანგარიშები; 

(გ)        საწარმოს მფლობელობაში არსებული კომერციული სავალო ფასიანი ქაღალდები 

და კომერციული (სასაქონლო) თამასუქები; 

(დ)   ანგარიშებთან, თამასუქებთან და სესხებთან დაკავშირებული მოთხოვნები და   

ვალდებულებები; 

(ე)      ობლიგაციები და სხვა მსგავსი სავალო ინსტრუმენტები; 

(ვ) ინვესტიციები არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებში, ასევე 

ინვესტიციები არადაბრუნებად ჩვეულებრივ აქციებსა და პრივილეგირებულ 

აქციებში; და 

(ზ)     სესხის მიღების ვალდებულება, თუ მისი დაფარვა წმინდა ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორების საფუძველზე შეუძლებელია. 
 

 

მაგალითი—კომერციული სასესხო ქაღალდები 
 

მაგ. 15 საწარმო ფლობს კომერციულ სასესხო ქაღალდს (არაუზრუნველყოფილ, მოკლევადიან 

სავალო ინსტრუმენტს), რომელიც გამოშვებულია მსხვილი კორპორაციის მიერ. 

კომერციული სასესხო ქაღალდი, რომელსაც საწარმო ფლობს არის ძირითადი 

ფინანსური ინსტრუმენტი - მფლობელის სახელშეკრულებო უფლებას ფულადი 

სახსრების (ფინანსური აქტივის) მიღებაზე შეესაბამება ემიტენტის შესაბამისი 

გადახდის ვალდებულება (ფინანსური ვალდებულება).   
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მაგალითი—ობლიგაციები 

 
მაგ. 16 საწარმო ფლობს ობლიგაციებს, რომლებიც გამოშვებულია მსხვილი კორპორაციის მიერ. 

ობლიგაცია არის სავალო ფასიანი ქაღალდი - ემიტენტს მართებს მფლობელების ვალი 

და ობლიგაციის პირობებიდან გამომდინარე, იგი ვალდებულია გადაიხადოს კუპონი 

(კერძოდ, ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი ობლიგაციაზე ან მსგავსი 

ინსტრუმენტზე) და გადაიხადოს ძირითადი თანხა განსაზღვრულ ვადაში. ეს არის 

ფორმალური ხელშეკრულება ნასესხები ფულის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, 

ხოლო პროცენტი, როგორც წესი, გადასახდელია ფიქსირებული ინტერვალებით.   

საწარმოს მფლობელობაში არსებული ობლიგაციები ძირითადი ფინანსური 

ინსტრუმენტებია—ობლიგაციების მფლობელის სახელშეკრულებო უფლებას ფულადი 

სახსრების (ფინანსური აქტივის) მიღებასთან დაკავშირებით, შეესაბამება მსხვილი 

კორპორაციის შესაბამისი გადახდის ვალდებულება (ფინანსური ვალდებულება). 

11.6 ქვემოთ განხილული ფინანსური ინსტუმენტები, როგორც წესი, არ აკმაყოფილებს 11.8 

პუნქტის პირობებს და ამიტომ მე-12 განყოფილების მოქმედების სფეროს 

მიეკუთვნება: 

(ა)        აქტივებით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდები, როგორიცაა იპოთეკით 

უზრუნველყოფილი ობლიგაციები, გამოსყიდვის ხელშეკრულებები და 

სეკიურიტიზებული მოთხოვნების პაკეტი; 

(ბ)       ოფციონები, უფლებები, ვარანტები, ფიუჩერსული ხელშეკრულებები, 

ფორვარდული ხელშეკრულებები და საპროცენტო განაკვეთის სვოპები, 

რომელთა დაფარვაც შესაძლებელია ფულადი სახსრებით, ან სხვა ფინანსურ 

ინსტრუმენტზე გაცვლით; 

(გ)       ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებს შესაბამის 

კრიტერიუმებს და კლასიფიცირებულია, როგორც ჰეჯირების ინსტრუმენტები, 

მე-12 განყოფილების მოთხოვნების შესაბამისად; 

(დ)     სხვა საწარმოზე სესხის გაცემის ვალდებულებები; და 

(ე)       სესხის მიღების ვალდებულება, თუ მისი დაფარვა წმინდა ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორების საფუძველზე შესაძლებელია. 

 

შენიშვნები  
 

აქტივებით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდი (პუნქტი 11.6(ა)) არის ფასიანი 

ქაღალდი, რომლის ღირებულება და შემოსავლის გადახდები წარმოიშობა და 

უზრუნველყოფილია საბაზისო აქტივების კონკრეტული გაერთიანებიდან. 

11.6(ბ) პუნქტის მუხლები ხშირად მოიხსენიება, როგორც წარმოებულები, რადგან მათი 

ღირებულება წარმოიშობა ისეთი დამოუკიდებელი საბაზისო ცვლადისგან, როგორიცაა 

ფასი, განაკვეთი და ინდექსი. ყველა წარმოებული ინსტრუმენტი სცდება მე-11 

განყოფილების ფარგლებს და მათი აღრიცხვა ხდება მე-12 განყოფილების შესაბამისად. 

წარმოებული ინსტრუმენტების სხვა ტიპები მოცემულია 22-ე მაგალითში.  

11.6(გ) პუნქტში მოხსენიებულია ჰეჯირების ინსტრუმენტები. ჰეჯირების აღრიცხვა 

არჩევითია და მრავალი საწარმო ირჩევს არ გამოიყენოს იგი სირთულის გამო. 

იმისათვის რომ კომპანიამ აირჩიოს ჰეჯირების აღრიცხვა, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს 
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მე-12 განყოფილების პირობებს.ჰეჯირების აღრიცხვა არის ანგარიშგების წარდგენის 

მეთოდი, რომლის გამოყენების არჩევაც საწარმოს შეუძლია ოპერაციაზე იმ 

შემთხვევაში, თუ აღნიშნული საწარმო და ოპერაცია აკმაყოფილებს კონკრეტულ 

კრიტერიუმებს. თუ ოპერაცია აკმაყოფილებს ჰეჯირების აღრიცხვის მოთხოვნებს და 

საწარმო აირჩევს ჰეჯირების აღრიცხვის გამოყენებას, ფინანსური ინსტრუმენტი, 

რომელიც განისაზღვრება, როგორც ჰეჯირების ინსტრუმენტი სცდება მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროს. 

 

 

 

მე-11 განყოფილების მოქმედების სფერო 

11.7 მე-11 განყოფილება ეხება ყველა ფინანსურ ინსტრუმენტს, რომელიც აკმაყოფილებს 

11.8 პუნქტის პირობებს, გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილისა: 

 

(ა)      შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ საქმიანობაში 

განხორციელებული ინვესტიციები, რომელთა აღრიცხვაც წარმოებს 

წინამდებარე სტანდარტის შემდეგი განყოფილებების მიხედვით: მე-9 

განყოფილება – „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება“, მე-14 განყოფილება – „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“, ან 

მე-15 განყოფილება – „ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“; 
 

(ბ)     ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებს საწარმოს საკუთარი 

კაპიტალის განმარტებას, მათ შორის საწარმოს მიერ გამოშვებული რთული 

ფინანსური ინსტრუმენტების წილობრივი კომპონენტი (იხ. 22-ე განყოფილება – 

„ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“); 
 

(გ)     იჯარა, რომელსაც ეხება მე-20 განყოფილება – „იჯარა“, ან 12.3 (ვ) პუნქტი. 

ამასთან, 11.33–11.38 პუნქტებში განსაზღვრული მოთხოვნები აღიარების 

შეწყვეტის შესახებ, ეხება მეიჯარის მიერ აღიარებული საიჯარო მოთხოვნებისა 

და მოიჯარის მიერ აღიარებული საიჯარო ვალდებულებების აღიარების 

შეწყვეტას, ხოლო 11.21-11.26 პუნქტებში განსაზღვრული მოთხოვნები 

გაუფასურების შესახებ, ეხება მეიჯარის მიერ აღიარებულ საიჯარო 

მოთხოვნებს; 

 

(დ)    დამქირავებლის უფლებები და ვალდებულებები, დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოების პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელსაც ეხება 28-ე 

განყოფილება – „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“. 
 

(ე)    ფინანსური ინსტრუმენტები, ხელშეკრულებები და ვალდებულებები, 

რომლებიც წარმოქმნილია აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებიდან 

და რეგულირდება 26-ე განყოფილების - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - 
დებულებებით; 

 

(ვ)    მესამე მხარის მიერ ასანაზღაურებელი აქტივები , რომლებიც აისახება 21-ე 

განყოფილების -„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობით 

აქტივები“ - შესაბამისად (იხ. 21.9 პუნქტი).  
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შენიშვნები  
 

შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ საქმიანობაში ყველა 

სახის მონაწილეობა, რომლის აღრიცხვაც ხდება  მე-9, მე-14 ან მე-15 განყოფილებების 

მიხედვით, სცდება მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროს, მიუხედავად იმისა, რომ 

საკუთარი კაპიტალი (ჩვეულებრივი აქციები) ან სხვა ინსტრუმენტები, რომლებიც 

აღნიშნულ მონაწილეობას წარმოადგენს ფინანსური ინსტრუმენტებია. თუმცა, ამ სამი 

განყოფილების შესაბამისი რეალური ღირებულების მოდელში მოხსენიებულია მე-11 

განყოფილების ზოგიერთი პუნქტი, რომელიც ამ განყოფილებებსაც ეხება. იმ 

საწარმოებისთვის, რომლებიც იყენებენ რეალური ღირებულების მოდელს 

ინვესტიციებისთვის მე-9, მე-14 და მე-15 განყოფილებების შესაბამისად, მე-11 

განყოფილებიდან გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ ის პუნქტები, რომლებიც 

მოცემულია ამ განყოფილებაში. არ უნდა იქნეს გამოყენებული მე-11 განყოფილების 

სხვა ნაწილები.  

22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ განსაზღვრავს 

პრინციპებს, რათა რეკომენდაცია გაუწიოს ემიტენტს ფინანსური ინსტრუმენტების 

ფინანსურ ვალდებულებებად ან წილობრივ ინსტრუმენტებად კლასიფიცირებისთვის. 

შესაბამისად, პირველ რიგში გამოყენებული უნდა იქნეს 22-ე განყოფილება, რათა 

განისაზღვროს ფინანსური ინსტრუმენტი ფინანსური აქტივია, ფინანსური 

ვალდებულება, წილობრივი ინსტრუმენტი თუ რთული ფინანსური ინსტრუმენტი 

(ინსტრუმენტი, რომელიც შეიცავს როგორც წილობრივ, ასევე  ვალდებულების 

კომპონენტს - იხ. ლექსიკონი).  

მე-11 განყოფილება ეხება იმ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ფინანსური აქტივები ან 

ფინანსური ვალდებულებებია და რთული ფინანსური ინსტრუმენტის ვალდებულების 

კომპონენტს. მე-11 განყოფილება არ ეხება ფინანსურ ინსტრუმენტებს ან ფინანსური 

ინსტრუმენტების კომპონენტებს, რომლებიც აკმაყოფილებს საწარმოს საკუთარი 

წილობრივი ინსტრუმენტების განმარტებას, მაგალითად ემიტენტის ჩვეულებრივი 

აქციები და პრივილეგირებული აქციები, რომლებიც არ აკმაყოფილებს ფინანსური 

ვალდებულების განმარტებას. გათავისუფლება ეხება მხოლოდ წილობრივი 

ინსტრუმენტის ემიტენტს. ინსტრუმენტის ემიტენტმა უნდა გამოიყენოს მე-11 

განყოფილება გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული ინსტრუმენტი 

გამორიცხულია 11.7(ა) პუნქტით ან არ აკმაყოფილებს 11.8(დ) პუნქტის კრიტერიუმებს.  

ფინანსური იჯარა წარმოშობს ფინანსურ ინსტრუმენტებს. ფინანსური იჯარა მიიჩნევა 

მეიჯარის უფლებად მიიღოს, ხოლო მოიჯარის ვალდებულებად განახორციელოს 

გადახდების სერია, რაც, არსებითად იგივეა, რაც ძირითადი თანხისა და პროცენტის 

გადახდები სასესხო შეთანხმების შესაბამისად. მეიჯარე აღრიცხავს თავის ინვესტიციას 

საიჯარო ხელშეკრულების შესაბამისად მისაღებ თანხაში საიჯარო აქტივის აღრიცხვის 

ნაცვლად. მაგალითად, ფინანსური იჯარა ორ მხარეს შორის ქმნის საიჯარო მოთხოვნას 

(ფინანსურ აქტივს) მეიჯარისთვის და საიჯარო ვალდებულებას (ფინანსურ 

ვალდებულებას) მოიჯარისთვის. ვინაიდან მე-20 განყოფილება - „იჯარა“ მოიცავს 

კონკრეტულ მოთხოვნებს ფინანსური იჯარისთვის, აღნიშნული სცდება მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროს. 

ანარიცხი წაგებიან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით (მაგალითად, ანარიცხი 

ვაკანტური საიჯარო ქონების მომავალ საიჯარო ვალდებულებებთან დაკავშირებით) 

არის ფინანსური ვალდებულება, რადგან მას წარმოშობს სახელშეკრულებო 

ვალდებულებების შესასრულებლად გასაწევი გარდაუვალი დანახარჯები. თუმცა, 

წაგებიანი ხელშეკრულების ანარიცხები არ განეკუთვნება ამ განყოფილების 
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მოქმედების სფეროს და აღირიცხება 21-ე განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი 
ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ შესაბამისად.  

დაქირავებული პირის უფლებები და ვალდებულებები დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოების პროგრამებისთვის არის ფინანსური ინსტრუმენტები, რადგან ისინი 

წარმოადგენს სახელშეკრულებო უფლებებს ან ვალდებულებებს, რომლებიც 

წარმოშობს ფულადი სახსრების შემოსვლას ყოფილი და არსებული 

თანამშრომლებისთვის. თუმცა, რადგან მათი სპეციალური აღრიცხვა ხდება 28-ე 

განყოფილებით - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“, ისინი სცდება მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროს. 

ფინანსური ინსტრუმენტები, ხელშეკრულებები და ვალდებულებები აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის შეთანხმების შესაბამისად, რომლებზეც ვრცელდება 26-ე 

განყოფილების - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“, არ განეკუთვნება მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროს. თუმცა, 22-ე განყოფილების მოქმედების სფერო 

განმარტავს, რომ გამოსყიდული საკუთარი აქციები, რომლებიც შეძენილი, გაყიდული, 

გამოშვებული ან გაუქმებული იყო დაქირავებულ პირთა აქციის ოფციონების 

პროგრამებთან, დაქირავებულ პირთა მიერ აქციების შეძენის პროგრამებსა და ყველა 

სხვა სახის აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმებებთან დაკავშირებით, 

განეკუთვნება 22-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს. 

მესამე მხარის მიერ ასანაზღაურებელი აქტივი არსებობს, როდესაც მოსალოდნელია, 

რომ ანარიცხის დასაფარად საჭირო მთლიან თანხას, ან მის გარკვეულ ნაწილს მესამე 

მხარე აანაზღაურებს (მაგალითად, დაზღვევის საშუალებით). მესამე მხარის მიერ 

ასანაზღაურებელი აქტივი არის ფინანსური აქტივი, რადგან იგი წარმოადგენს მესამე 

მხარისგან ფულადი სახსრების მიღების სახელშეკრულებო უფლებას. მიუხედავად 

ამისა, მესამე მხარის მიერ ასანაზღაურებელი აქტივები არ განეკუთვნება მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროს. 21.9 პუნქტი (21-ე განყოფილება) მოიცავს 

კონკრეტულ მოთხოვნებს მესამე მხარის მიერ ასანაზღაურებელ აქტივებთან 

მიმართებით. აღნიშნული უფლებები ცალკე აქტივად მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა 

იქნეს აღიარებული, თუ, ფაქტობრივად, გარკვეულია, რომ საწარმო მიიღებს 

ვალდებულების დასაფარად საჭირო თანხის კომპენსაციას 21.9 პუნქტის შესაბამისად.    

 

მაგალითი— შვილობილი საწარმოები, მეკავშირე საწარმოები და ერთობლივ 
კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოები 

 
მაგ. 17 ჰოლდინგურ კომპანიას (ინვესტორს) განხორციელებული აქვს ინვესტიცია რამდენიმე 

საწარმოში (ინვესტირებულ საწარმოებში). ყველა ინვესტირებული საწარმო არის 

ინვესტორის შვილობილი საწარმო, მეკავშირე საწარმო ან ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმო და მათი ბუღალტრული აღრიცხვა ხდება მე-9 

განყოფილების - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“, 
მე-14 განყოფილების - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ და მე-15 განყოფილების - 

„ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“ შესაბამისად. 

ინვესტორისთვის: შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში აქციების ფლობა არის ჰოლდინგური 

კომპანიის ფინანსური აქტივები.   

ინვესტირებული საწარმოებისთვის: რადგან ინვესტიციების წარმოშობა შესაძლებელია 

სხვადასხვა გზით, ინვესტირებულმა საწარმომ უნდა განსაზღვროს აღნიშნული 

ინსტრუმენტები წილობრივი ინსტრუმენტებია თუ ფინანსური ვალდებულებები (იხ. 

22-ე ნაწილი). იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტირებული საწარმო დაასკვნის, რომ 
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აღნიშნული ინსტრუმენტები ფინანსური ვალდებულებაა, მათი აღრიცხვა უნდა 

მოხდეს მე-11 განყოფილების გამოყენებით.  

წინამდებარე მაგალითის არცერთი ფინანსური აქტივი და წილობრივი ინსტრუმენტი 

არ განეკუთვნება მე-11 განყოფილებას (იხ. პუნქტი 11.7(ა)). თუ ინსტრუმენტები 

ინვესტირებული საწარმოების ფინანსური ვალდებულებებია და აკმაყოფილებს 11.8 

პუნქტის მოთხოვნებს, ინვესტირებულმა საწარმომ აღნიშნული ფინანსური 

ვალდებულებების აღრიცხვა მე-11 განყოფილების შესაბამისად უნდა განახორციელოს.  

 
მაგალითი — აქციებზე დაფუძნებული გადახდების ოპერაციები 

 
მაგ. 18 A საწარმომ, ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში, ხელშეკრულება გააფორმა 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ადგილობრივ საკონსულტაციო საწარმოსთან ახალ 

მარკეტინგულ კამპანიასთან დაკავშირებით კონსულტაციის მისაღებად. საკონსულტაციო 

საწარმო თანახმაა A საწარმო-მ  მომსახურების საფასური აუნაზღაუროს საკუთარი 

ჩვეულებრივი აქციებით. 

A საწარმო მომსახურების საფასურს იხდის აქციების და არა ფულადი სახსრების 

მეშვეობით. იგი აღრიცხავს აღნიშნულ აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციას 

წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით 26-ე განყოფილების გამოყენებით. 

 
მაგალითი—ასანაზღაურებელი აქტივი  
 

მაგ. 19 ფაქტები ემთხვევა მე-14 მაგალითს. წლის დასასრულამდე საწარმოს მესაკუთრე-

მენეჯერი ავად გახდა და სადაზღვევო კომპანიას წარედგინა მოთხოვნა 20,000 ფე-ს 

ოდენობით. მოთხოვნა არ იყო დაფარული წლის ბოლოსთვის. B საწარმოსთან 

გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულების თანახმად საწარმო ვალდებულია A 

საწარმოს გადაუხადოს 10,000 ფე მესაკუთრე მენეჯერის სიკვდილის ან ავადმყოფობის 

შემთხვევაში.  

პოლისის მფლობელის სახელშეკრულებო უფლება ფულადი სახსრების მიღებაზე 

ხელშეკრულების შესაბამისად შეესაბამება ფინანსური აქტივის განსაზღვრებას. ეს არის 

ასანაზღაურებელი აქტივი 21.9 პუნქტის შესაბამისად, რადგან ანარიცხის დასაფარად (B 

საწარმოსთვის გადახდა) საჭირო მთლიან თანხას, ან მის გარკვეულ ნაწილს მესამე 

მხარე (მზღვეველი) აანაზღაურებს. 21.9 პუნქტი (21-ე განყოფილება) მოიცავს 

კონკრეტულ მოთხოვნებს ასანაზღაურებელ აქტივებთან მიმართებით. აღნიშნული 

უფლებები ცალკე აქტივად მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა იქნეს აღიარებული, თუ, 

ფაქტობრივად, გარკვეულია, რომ საწარმო მიიღებს ვალდებულების დასაფარად 

საჭირო თანხის კომპენსაციას 21.9 პუნქტის შესაბამისად. 

 

ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 

11.8 საწარმომ შემდეგი ფინანსური ინსტრუმენტები უნდა აღრიცხოს, როგორც ძირითადი 

ფინანსური ინსტრუმენტები მე-11 განყოფილების მიხედვით: 

(ა)       ფულადი სახსრები; 

(ბ)       სავალო ინსტრუმენტები (როგორიცაა ანგარიში, თამასუქი, ან სასესხო 

მოთხოვნები და ვალდებულებები), რომლებიც აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის 

პირობებს; 

(გ)       სესხის მიღების ვალდებულება: 
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         (i)       რომლის დაფარვა წმინდა ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორების  

საფუძველზე შეუძლებელია; და 

         (ii)       ვალდებულების შესრულების შემდგომ, იგი დააკმაყოფილებს 11.9 

პუნქტის პირობებს; 

(დ)      ინვესტიციები არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებში და 

ინვესტიციები არადაბრუნებად ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში. 

 

 

 

 

 

შენიშვნები  
 

სავალო ინსტრუმენტი არის ვალის დაფარვის სახელშეკრულებო ან წერილობითი 

გარანტია. სავალო ინსტრუმენტები წარმოიშობა როდესაც ერთი საწარმო მეორე 

საწარმოს აწვდის ფულს, საქონელს ან მომსახურებებს. სავალო ინსტრუმენტების 

მაგალითებია საბანკო დეპოზიტები, სავაჭრო მოთხოვნები და ვალდებულებები, 

საბანკო სესხები, სასესხო აქტივები და ბაზარზე შეძენილი სხვა სესხები. 

ასეთი სახის სავალო ინსტრუმენტი არის იმ საწარმოს ფინანსური აქტივი, რომლის 

მიმართაც არსებობს დავალიანება და იმ საწარმოს ფინანსური ვალდებულება, 

რომელსაც მოეთხოვება ვალის დაფარვა. წილობრივი ინსტრუმენტი ან წილობრივ 

ინსტრუმენტში ჩადებული ინვესტიცია არ არის სავალო ინსტრუმენტი. იმისათვის, 

რომ სავალო ინსტრუმენტი განეკუთვნებოდეს მე-11 განყოფილების მოქმედების 

სფეროს, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს 11.9 პუნქტის მოთხოვნებს.   

სესხის მიღების ვალდებულება წარმოიშობა, როდესაც  არის მყარი დაპირება, როგორც 

წესი, ბანკისგან, საწარმოსთვის კრედიტის გამოყოფის შესახებ განსაზღვრული 

პირობების შესაბამისად.  ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა აძლევდეს საწარმოს 

ფულის სესხების არჩევანს მომავალში რომელიმე თარიღით ან შესაძლოა მოითხოვდეს 

საწარმოსგან ფულის სესხებას. თუ, თავისი არსით, მსესხებელს გამოწერილი აქვს 

ოფციონი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს პოტენციურ მსესხებელს მიიღოს სესხი 

დადგენილი განაკვეთით, სასესხო ვალდებულება არის ფინანსური ინსტრუმენტი, 

რომლის აღრიცხვაც ხდება მე-12 განყოფილების შესაბამისად. 

იმისათვის, რომ მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროს განეკუთვნებოდეს, 

ინვესტიციები ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში არადაბრუნებადი უნდა 

იყოს. პუნქტი 22.4 განმარტავს, რომ დაბრუნებადი ფინანსური ინსტრუმენტი ისეთი 

ფინანსური ინსტრუმენტია, რომელიც მფლობელს უფლებას ანიჭებს, ემიტენტს უკანვე 

მიჰყიდოს ინსტრუმენტი, ფულად სახსრებზე ან სხვა ფინანსურ აქტივზე გაცვლის 

გზით ან, რომელსაც ავტომატურად დაფარავს ან გამოისყიდის ემიტენტი ამა თუ იმ 

გაურკვეველი მოვლენის მოხდენისას მომავალში, ან ინსტრუმენტის მფლობელის 

სიკვდილის ან პენსიაში გასვლის შემთხვევაში.   

შესაბამისად, საწარმოს აქვს ინვესტიცია არადაბრუნებად აქციებში, თუ:  

• საწარმოს არ აქვს არჩევანი უკან მიჰყიდოს აქციები  ემიტენტს ფულადი სახსრების 

ან სხვა ფინანსური აქტივის სანაცვლოდ; და  

• არ არსებობს შეთანხმება, რომელიც გამოიწვევს აქციების ავტომატურ გაყიდვას ან 

დაბრუნებას ემიტენტისთვის მომავალში მომხდარი მოვლენის გამო.   



მოდული 11—ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  23 

იმისათვის, რომ პრივილეგირებულ აქციებში განხორციელებული ინვესტიციები მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროს განეკუთვნებოდეს, ისინი არაკონვერტირებადი 

უნდა იყოს (ანუ შეუძლებელი უნდა იყოს მათი კონვერტირება ჩვეულებრივ აქციებში). 

პრივილეგირებული აქციების კონვერტირების შესაძლებლობა, მის ღირებულებას  

დამოკიდებულს ხდის გარეშე ცვლადთან, შესაბამისად ის მოხვდება მე-12 

განყოფილების მოქმედების სფეროში.  

დაბრუნებად ჩვეულებრივ და პრივილეგირებულ აქციებში და კონვერტირებად 

პრივილეგირებულ აქციებში განხორციელებული ინვესტიციები სცდება მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროს. მათი აღრიცხვა ხორციელდება მე-12 

განყოფილების შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ისინი წარმოადგენს 

შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ საწარმოებში 

განხორციელებულ ინვესტიციებს, რომელთა აღრიცხვა ხდება მე-9, მე-14 და მე-15 

განყოფილებების შესაბამისად (იხ. პუნქტი 11.7). 

წარმოებული არის მაგალითი იმისა, თუ რა არ აკმაყოფილებს, ჩვეულებრივ, 11.8 

პუნქტის გამოცდას სიმარტივეზე. შესაბამისად, იგი სცდება მე-11 განყოფილების 

მოქმედების სფეროს. იგი არც სავალო ინსტრუმენტია 11.8(ბ) პუნქტის აღწერის 

შესაბამისად და არც ინვესტიცია აქციებში 11.8(დ) პუნქტის აღწერის შესაბამისად.  

წარმოებული განეკუთვნება მე-12 განყოფილების მოქმედების სფეროს, თუ იგი არ 

აკმაყოფილებს საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების განსაზღვრებას (იხ. 

22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 26-ე განყოფილება 

- „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“.  

 

სხვა წარმოებულები არის სხვა ფინანსური ინსტრუმენტის ან ხელშეკრულების ნაწილი 

რომელიც ეხება არაფინანსური მუხლების ყიდვა-გაყიდვას, მაგალითად სესხი 

გადასახდელი პროცენტებით, რომელიც დაკავშირებულია საბირჟო საქონლის ფასთან. 

თუ წარმოებული ჩართულია ან კომბინირებულია სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტთან, 

11.9 პუნქტის პირობები უნდა შეფასდეს მთლიან ინსტრუმენტთან მიმართებით. თუ 

პირობები დაკმაყოფილებულია მთლიანი ინსტრუმენტისთვის, მაშინ ინსტრუმენტის 

აღრიცხვა მე-11 განყოფილების შესაბამისად ხორციელდება.  

წარმოებული, რომელიც ჩართულია ხელშეკრულებაში, გამოიწვევს, რომ მთლიანი 

ფინანსური ინსტრუმენტი არ განეკუთვნება მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროს 

და მოხვდება მე-12 განყოფილების მოქმედების სფეროში. თუმცა, გამონაკლისები 

მოქმედებს, მაგალითად იმ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც 

კონკრეტულად არის გამორიცხული მე-12 განყოფილებიდან 12.3(ბ)-(ვ) პუნქტების 

შესაბამისად. 

ქვემოთ მოცემულია იმ ფინანსური ინსტრუმენტების მაგალითები, რომლებიც, 

სავარაუდოდ, რთულია და შესაბამისად განეკუთვნება მე-12 განყოფილებას: 

 ვალუტის გაცვლის ფორვარდული ხელშეკრულებები; 

 საბირჟო საქონლის გაცვლის ფორვარდული ხელშეკრულება; 

 საკუთარი კაპიტალის გაცვლის ფორვარდული ხელშეკრულება;  

 სახაზინო ფორვარდი (საპროცენტო განაკვეთის ფორვარდი, რომელიც 

დაკავშირებულია სახელმწიფო ვალთან); 

 სავალუტო ფიუჩერსი; 
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 საბირჟო საქონლის ფიუჩერსი; 

 სახაზინო ფიუჩერსი (საპროცენტო განაკვეთის ფიუჩერსი დაკავშირებულია 

სამთავრობო ვალთან); 

 საპროცენტო განაკვეთის სვოპები; 

 სავალუტო სვოპები (უცხოური ვალუტის სვოპები ან ვალუტების საპროცენტო 

განაკვეთის სვოპი); 

 საბირჟო საქონლის სვოპები; 

 წილობრივი ინსტრუმენტების სვოპები; 

 საკრედიტო სვოპები; 

 მთლიანი უკუგების სვოპები; 

 სესხის მიღების ვალდებულება; 

 შეძენილი ან გამოწერილი სახაზინო ობლიგაციების ოფციონები (ქოლ-ოფციონები 

ან ფუთ-ოფციონები); 

 შეძენილი ან გამოწერილი სავალუტო ოფციონები (ქოლ-ოფციონები ან ფუთ-

ოფციონები); 

 შეძენილი ან გამოწერილი საბირჟო საქონლის ოფციონები (ქოლ-ოფციონები ან 

ფუთ-ოფციონები); და  

 შეძენილი ან გამოწერილი აქციების ოფციონები (ქოლ-ოფციონები ან ფუთ-

ოფციონები).  

 

 
 
მაგალითები—ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

მაგ. 20 საწარმოს აქვს ფულადი სახსრები.  

ფულადი სახსრები არის საწარმოს ფინანსური აქტივი (ლექსიკონში იხ. ფინანსური 

აქტივის განმარტების ნაწილი (ა)). საწარმომ ფულადი სახსრების აღრიცხვა უნდა 

განახორციელოს მე-11 განყოფილების შესაბამისად (იხ. პუნქტი 11.8(ა)).  

შენიშვნა: 11.9 პუნქტი არ ეხება 11.8(ა) და (დ) პუნქტებში განსაზღვრულ მუხლებს.  

მაგ. 21 A საწარმო ფლობს B საწარმოს არადაბრუნებადი ჩვეულებრივი აქციების 0,5%-ს ხმის 

უფლებით აქციონერთა საერთო კრებაზე.  

ჩვეულებრივი აქციების ფლობა B საწარმოში არის A საწარმოს ფინანსური აქტივი - ეს 

არის სხვა საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტი (ლექსიკონში იხ. ფინანსური აქტივის 

განსაზღვრების ნაწილი (ბ)). A საწარმომ უნდა მოახდინოს B საწარმოს არადაბრუნებად 

ჩვეულებრივ აქციებში განხორციელებული ინვესტიციის აღრიცხვა მე-11 

განყოფილების თანახმად (იხ. პუნქტი 11.8(დ)). 

შენიშვნა: პუნქტი 11.9 არ ეხება 11.8(ა) და (დ) პუნქტებში განსაზღვრულ მუხლებს 

მაგალითი — სესხის მიღების ვალდებულება  
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მაგ. 22 ახალი საოფისე შენობის აშენების დასაფინანსებლად საწარმომ აიღო სესხი ბანკიდან. 

სასესხო ხელშეკრულების პირობების თანახმად, საწარმო ვალდებულია მიიღოს სესხი 

ბანკიდან 12 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად, თანაბარ და თანმიმდევრულ 

ნაწილებად.საწარმოს აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება დაფაროს სესხი ბანკიდან 

სესხის ბოლო ნაწილის მიღებიდან სამი წლის ვადაში. სესხს ერიცხება ფიქსირებული 

წლიური  5%. ვალდებულება სრულად აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის მოთხოვნებს. 

ბანკიდან სესხის მიღების ვალდებულება აღირიცხება მე-11 განყოფილების 

შესაბამისად, იგი აკმაყოფილებს 11.8(გ) პუნქტის მოთხოვნებს. 

11.9 მე-11 განყოფილების მიხედვით უნდა აღირიცხოს სავალო ინსტრუმენტი, რომელიც 

აკმაყოფილებს (ა)-(დ) ქვეპუნქტების ყველა პირობას: 

(ა)     ინსტრუმენტის მფლობელის (გამსესხებლის/კრედიტორის) შემოსავალი 

შეფასებულია იმავე ვალუტაში, რომელშიც გამოსახულია სავალო ინსტრუმენტი 

და წარმოადგენს: 
   

         (i)     ფიქსირებულ თანხას; ან 

         (ii)    შემოსავალს ფიქსირებული განაკვეთით, ფინანსური ინსტრუმენტის 

მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში; ან 

         (iii)   შემოსავალს ცვალებადი განაკვეთით, რომელიც ფინანსური ინსტრუმენტის 

მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში ტოლი იქნება რომელიმე ერთი 

მითითებული კოტირებული, ან ბაზარზე დაკვირვებადი (ემპირიული) 

საპროცენტო განაკვეთის (როგორიცაა, მაგალითად ლონდონის 

ბანკთაშორისო შეთავაზების განაკვეთი (LIBOR)); ან 

         (iv)   ამგვარი ფიქსირებული და ცვალებადი განაკვეთების გარკვეულ კომბინაციას, 

თუკი ფიქსირებული და ცვალებადი განაკვეთები ორივე დადებითი 

სიდიდეა (მაგალითად, საპროცენტო განაკვეთის სვოპი დადებითი 

ფიქსირებული განაკვეთით და უარყოფითი ცვალებადი განაკვეთით არ 

აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს). 

ფიქსირებული და ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთიანი შემოსავლებისთვის 

ინსტრუმენტის მფლობელის შემოსავალი გამოითვლება შესაბამისი პერიოდის 

საპროცენტო განაკვეთის გამრავლებით იმავე პერიოდში გადასახდელ დარჩენილ 

ძირ თანხაზე; 

(ბ)     არ არსებობს ისეთი სახელშეკრულებო დებულება, რომელსაც, თავისი 

პირობებიდან გამომდინარე, შეუძლია გამოიწვიოს ინსტრუმენტის მფლობელის 

(გამსესხებლის/კრედიტორის) მიერ ძირი თანხის, ან მიმდინარე ან წინა 

პერიოდებზე მისაკუთვნებელი პროცენტის დაკარგვა. ის ფაქტი, რომ სავალო 

ინსტრუმენტი სუბორდინირებულია სხვა სავალო ინსტრუმენტებთან 

მიმართებით, არ წარმოადგენს ამგვარი სახელშეკრულებო პირობის მაგალითს; 

(გ)     სახელშეკრულებო დებულებები, რომლებიც ემიტენტს (მსესხებელს) უფლებას 

აძლევს, ან ავალდებულებს, წინასწარ დაფაროს სავალო ინსტრუმენტი, ან 

ინსტრუმენტის მფლობელს (გამსესხებელს/კრედიტორს) აძლევს უფლებას ან 

ავალდებულებს, მოითხოვოს ვალის გადახდა მისი დაფარვის ვადის 

დადგომამდე, დამოკიდებული არ არის სხვა მომავალ მოვლენებზე, გარდა 

ისეთის, რომელიც იცავს: 

          (i)       ინსტრუმენტის მფლობელს ემიტენტის ან ინსტრუმენტის საკრედიტო 

რისკის ცვლილებისგან (როგორიცაა, მაგალითად დეფოლტი, კრედიტების 

გადატანა უფრო დაბალ კატეგორიაში ან სესხის პირობების ცვალებადობა), 

ან ემიტენტის კონტროლის ცვლილებისგან; ან 
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          (ii)      მფლობელს ან ემიტენტს შესაბამისი საგადასახადო, ან სხვა კანონების 

ცვლილებებისგან. 

(დ)    არ არსებობს პირობითი გადახდის (ვალის დაფარვის), ან პირობითი შემოსავლის 

მიღების სხვა დებულებები, გარდა (ა) პუნქტში აღწერილი 

ცვალებადგანაკვეთიანი შემოსავლისა და (გ) პუნქტში აღწერილი წინასწარი 

გადახდების. 

 

შენიშვნები  
 

მე-11 განყოფილების თანახმად, ყველა სავალო ინსტრუმენტი, რომელიც 

აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის კრიტერიუმებს, საწყისი აღიარების შემდეგ ფასდება 

ამორტიზებული ღირებულების მოდელით (იხ. პუნქტი 11.14(ა)). თუ სავალო 

ინსტრუმენტი არ აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის კრიტერიუმებს, მისი აღრიცხვა ხდება 

მე-12 განყოფილების შესაბამისად და ფასდება რეალური ღირებულებით.  

თუ სავალო ინსტრუმენტის სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადები შედგება მხოლოდ 

ძირისა (ძირითადი ნასესხები თანხა, რომელსაც ზოგჯერ სესხის „ნომინალურ 

ღირებულებასაც“ უწოდებენ) და აღნიშნულ ძირზე დარიცხული პროცენტისგან, 

სავალო ინსტრუმენტი, ჩვეულებრივ ფასდება თვითღირებულებით ან ამორტიზებული 

ღირებულებით მე-11 განყოფილების შესაბამისად.     

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდი არ არის შესაბამისი მეთოდი იმ ფულადი 

ნაკადების გასანაწილებლად, რომლებიც არ წარმოადგენს ძირ თანხას ან აღნიშნულ 

ძირ თანხაზე დარიცხულ გადასახდელ პროცენტს. შესაბამისად, თუ ფინანსური 

ინსტრუმენტი მოიცავს სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებს, რომლებიც არ 

წარმოადგენს ძირითად თანხას ან  ძირ თანხაზე დარიცხულ გადასახდელ პროცენტს, 

ნაკლებსავარაუდოა, რომ მე-11 განყოფილებით განსაზღვრული ამორტიზებული 

ღირებულების მოდელი სათანადო შეფასების საფუძველი იყოს.     

საპროცენტო ფულადი ნაკადები მჭიდროდ არის დაკავშირებული დებიტორზე 

ავანსად გაცემულ თანხასთან (ანუ, ძირ თანხასთან), რადგან პროცენტი არის ფულის 

დროითი ღირებულებისა და აღნიშნულ ინსტრუმენტთან და მის ემიტენტთან 

დაკავშირებული საკრედიტო რისკების კომპენსაცია.   

საკრედიტო რისკი არის რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის ერთი მხარის 

მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა (ანუ ძირითადი თანხისა და პროცენტის 

დროული გადაუხდელობა) გამოიწვევს მეორე მხარის ფინანსურ ზარალს.  

იმისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს, რომ ინსტრუმენტის მფლობელის 

შემოსავლის მიზანია მხოლოდ აღნიშნულ ძირ თანხაზე პროცენტის მიღება, 11.9 

პუნქტის კრიტერიუმები მოითხოვს, რომ მფლობელის შემოსავალი უნდა იყოს 

ფიქსირებული ან ცვალებადი რომელიმე ერთი მითითებული კოტირებული, ან 

ბაზარზე დაკვირვებადი (ემპირიული) საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. თუ 

არსებობს მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობა მისაღები ან გადასახდელი ფულადი 

ნაკადების რეალიზებასთან დაკავშირებით, საკრედიტო რისკების ან კოტირებული ან 

დაკვირვებადი განაკვეთის, როგორიცაა, მაგალითად LIBOR (ლონდონის 

ბანკთაშორისო შეთავაზების განაკვეთი) ან EURIBOR (ევროპის ბანკთაშორისო 

შეთავაზების განაკვეთი) ცვალებადობისგან განსხვავებული მიზეზით, სავალო 

ინსტრუმენტი არ დააკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის კრიტერიუმებს და მისი აღრიცხვა 

მოხდება რეალური ღირებულებით მე-12 განყოფილების შესაბამისად. 
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იმისათვის, რომ სავალო ინსტრუმენტმა დააკმაყოფილოს 11.9(ა) პუნქტი, მას უნდა 

ჰქონდეს ფიქსირებული შემოსავალი, შემოსავალი, რომელიც ტოლი იქნება რომელიმე 

ერთი მითითებული კოტირებული, ან ბაზარზე დაკვირვებადი საპროცენტო 

განაკვეთის ან ამგვარი ფიქსირებული და ცვალებადი განაკვეთების გარკვეული 

კომბინაცია. ასეთი სავალო ინსტრუმენტებისთვის სახელშეკრულებო შეთანხმება 

განსაზღვრავს გადახდების ოდენობებსა და თარიღებს, როგორიცაა პროცენტისა და 

ძირითადი თანხის გადახდები. სავალო ინსტრუმენტებს ხშირად აქვთ ფიქსირებული 

დაფარვის ვადა. შემოსავალი, რომელიც ეფუძნება კოტირებული ან ბაზარზე 

დაკვირვებადი საპროცენტო განაკვეთისგან  განსხვავებულ ინდექსს ან განაკვეთს 

(მაგალითად ფასის ინდექსი, საბირჟო საქონლის ინდექსი ან მთავრობის მიერ 

გამოქვეყნებული ინფლაციის დონე) არ აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტის მოთხოვნებს, 

შესაბამისად, მასთან დაკავშირებული ინსტრუმენტი არ აღირიცხება ამორტიზებული 

ღირებულებით. 

თუ ფინანსური ინსტრუმენტის სახელშეკრულებო პირობებმა შესაძლოა გამოიწვიოს 

ინსტრუმენტის მფლობელის მიერ ძირი თანხის ან პროცენტის დაკარგვა (პუნქტი 

11.9), ინსტრუმენტის მფლობელის შემოსავალი დაზუსტებით ვერ იქნება 

ფიქსირებული ან ცვალებადი, რომელიც დაფუძნებული იქნება რომელიმე ერთ 

მითითებულ კოტირებულ, ან ბაზარზე დაკვირვებად საპროცენტო განაკვეთზე. 

შესაბამისად, აღნიშნული ინსტრუმენტი არ შეფასდება ამორტიზებული 

ღირებულებით. ამის მაგალითია ფინანსური ინსტრუმენტი ფულადი ნაკადებით, 

რომლებიც დაკავშირებულია ემიტენტის მოგებაზე. 

დავალიანების გადაუხდელობის მნიშვნელოვანი რისკი არ გამორიცხავს ფინანსური 

აქტივის მიერ 11.9 პუნქტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, თუ სახელშეკრულებო 

გადახდები იქნება ფიქსირებული ან ცვალებადი, რომელიც დაფუძნებული იქნება 

რომელიმე ერთ მითითებულ კოტირებულ, ან ბაზარზე დაკვირვებად საპროცენტო 

განაკვეთზე, 11.9(ა) პუნქტის შესაბამისად და თუ შესრულდება 11.9 პუნქტის ყველა 

სხვა კრიტერიუმი. მიუხედავად იმისა რომ, ინსტრუმენტის მფლობელმა შესაძლოა 

დაკარგოს ძირი თანხა ან  მიმდინარე პერიოდზე, ან წინა პერიოდზე დარიცხული 

პროცენტი, თუ დებიტორი ფინანსური სიძნელეების გამო ვერ შეძლებს გადახდას,  ეს 

არ წარმოადგენს სახელშეკრულებო დებულებას და არ ეწინააღმდეგება 11.9(ბ) 

პუნქტის პირობებს.   

დებიტორის არჩევანი წინასწარ დაფაროს სავალო ინსტრუმენტი (მაგალითად სესხი) 

არ არის აუცილებელი, რომ ინსტრუმენტს უშლიდეს ხელს  11.9 პუნქტის 

მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში (იხ. 11.9(გ) პუნქტი). იმისათვის რომ 

დააკმაყოფილოს 11.9(გ) პუნქტის მოთხოვნები, წინასწარ გადახდილი თანხა  

ფაქტიურად ტოლი უნდა იყოს ძირი თანხისა და პროცენტის გადაუხდელი 

ოდენობებისა. წინასწარ დაფარვის ასეთი დებულებები შესაძლოა მოიცავდეს 

პირობებს, რომლებიც ემიტენტისგან მოითხოვს ინსტრუმენტის მფლობელისთვის 

კომპენსაციის გადახდას ინსტრუმენტის ვადაზე ადრე შეწყვეტის გამო. თუმცა, თუ 

წინასწარ დაფარვის არჩევანს განაპირობებს პირობითი (შესაძლებელი, თუმცა 

განუსაზღვრელი) მოვლენა მომავალში, სავალო ინსტრუმენტი არ აკმაყოფილებს 

11.9(გ) პუნქტის მოთხოვნებს და მისი აღრიცხვა ხდება მე-12 განყოფილების 

შესაბამისად. ასეთი სახის პირობითი მოვლენები მომავალში უნდა ჩაითვალოს 

განუსაზღვრელად ხელშეკრულების გაფორმების დროს, შესაბამისად, შეუძლებელია 

მათი დაგეგმვა. მაგალითად,ისინი მოიცავენ ოქროს ფასის 50%-ით შემცირებას, 

ემიტენტის აქციების პირველად შეთავაზებას, ემიტენტისა და მესამე მხარის 
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საწარმოების გაერთიანებას,ემიტენტის ძირითადი აქციონერის მოულოდნელად 

პენსიაზე გასვლას ან საგადასახადო ან სხვა კანონმდებლობის ცვლილებას. 

ნებისმიერი სახის პირობითი დებულებები შემოსავლის ან წინასწარ დაფარვის 

შესახებ, 11.9(ა) პუნქტით განსაზღვრული ცვალებადი განაკვეთისა და 11.9(გ) პუნქტით 

განსაზღვრული წინასწარ დაფარვის დებულებების გარდა, ნიშნავს იმას, რომ 

ინსტრუმენტის მფლობელის შემოსავალი არ არის სარწმუნოდ ფიქსირებული ან 

ცვალებადი,  რომელიც დაფუძნებული იქნება რომელიმე ერთ მითითებულ 

კოტირებულ, ან ბაზარზე დაკვირვებად საპროცენტო განაკვეთზე. შესაბამისად, ასეთი 

დებულებების არსებობისას, სავალო ინსტრუმენტი არ შეესაბამება 11.9 პუნქტის 

მოთხოვნებს და არ აკმაყოფილებს ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხვის 

მოთხოვნებს (იხ. პუნქტი 11.9(დ)) 

ზოგჯერ ინსტრუმენტს აქვს მახასიათებელი, რომელიც აერთიანებს შემოსავალს 

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით და შემოსავალს ცვალებადი საპროცენტო 

განაკვეთით (მაგალითად სავალო ინსტრუმენტი ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთით, 

რომელსაც აქვს საპროცენტო განაკვეთის ქეფი (ზედა ზღვარი), ქოლარი და 

ფლორი(ქვედა ზღვარი)). თავისთავად, ძირითადი ქეფი, ქოლარი და ფლორი, არ 

გამოიწვევს ინსტრუმენტის მიერ 11.9(ა) პუნქტის პირობების დარღვევას. 

 

 
მაგალითი—სადაზღვევო ხელშეკრულება 
 

მაგ. 23 ფაქტები ემთხვევა მე-14 მაგალითს. სადაზღვევო ხელშეკრულების პოლისის მფლობელის 

სახელშეკრულებო უფლება ფულადი სახსრების მიღებასთან დაკავშირებით 

ხელშეკრულების შესაბამისად აკმაყოფილებს ფინანსური აქტივის განსაზღვრებას. 

თუმცა, სადაზღვევო ხელშეკრულების სახელშეკრულებო უფლებები პირობითი 

ხასიათისაა და დამოკიდებულია განუსაზღვრელ მომავალ მოვლენაზე (მფლობელი 

მენეჯერის სიკვდილი ან ავადმყოფობა, მაშინ, როდესაც დაფარვა გრძელდება). 

უფლებები არ აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის მოთხოვნებს, შესაბამისად, არ განეკუთვნება 

მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროს. როგორც წესი, აღნიშნული უფლებები ასევე 

არ განეკუთვნება მე-12 განყოფილების მოქმედების სფეროს, 12.3(დ) პუნქტით 

განსაზღვრული გათავისუფლების გამო. თუ უფლებები არ განეკუთვნება მე-11 და მე-

12 განყოფილებების მოქმედების სფეროს, გამოყენებული უნდა იქნეს შემდეგი წესები: 

 ნებისმიერი სახის პირობითი აქტივების აღრიცხვა უნდა მოხდეს 21-ე 

განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი 
აქტივები“ შესაბამისად;  

 ნებისმიერი სახის ანაზღაურების უფლების (ანუ, როდესაც მოსალოდნელია, რომ 

ანარიცხის დასაფარად საჭირო მთლიან თანხას, ან მის გარკვეულ ნაწილს მესამე 

მხარე აანაზღაურებს (მაგალითად, დაზღვევის საშუალებით) აღრიცხვა ასევე უნდა 

მოხდეს 21-ე განყოფილების შესაბამისად; და 

 ნებისმიერი სხვა აქტივი, რომელიც წარმოიშობა აღნიშნული უფლებებიდან, 

აღიარებული და შეფასებული უნდა იქნეს მე-2 განყოფილების - „კონცეფციები და 
ძირითადი პრინციპები“ შესაბამისად.  
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11.9ა შემდეგი სავალო ინსტრუმენტები ისეთი სავალო ინსტრუმენტების მაგალითებია, 

რომლებიც, როგორც წესი, აკმაყოფილებს 11.9 (ა)(iv) პუნქტის პირობებს: 

(ა)    ბანკის სესხი, რომელსაც გარკვეული საწყისი პერიოდისთვის გააჩნია 

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი, რაც შემდგომში, ამ პერიოდის 

გასვლის შემდეგ, გახდება რომელიმე კოტირებული ან ემპირიული 

ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთი; და 

(ბ)    ბანკის სესხი, რომლის პროცენტი სესხის მთელი ვადის განმავლობაში 

გადასახდელია რომელიმე კოტირებულ ან ემპირიულ ცვალებად 

საპროცენტო განაკვეთს პლუს ფიქსირებული განაკვეთით, მაგალითად, 

ლონდონის ბანკთაშორის საპროცენტო განაკვეთს დამატებული 200 საბაზისო 

პუნქტი. 

11.9ბ ისეთი სავალო ინსტრუმენტის მაგალითი, რომელიც, როგორც წესი, 

აკმაყოფილებს 11.9(გ) პუნქტის პირობებს იქნება ბანკის სესხი, რომელიც 

მსესხებელს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლებას აძლევს, თუნდაც 

მსესხებელს მოეთხოვებოდეს ჯარიმის გადახდა ბანკისთვის ხელშეკრულების 

ვადაზე ადრე შეწყვეტით გამოწვეული დანახარჯების ასანაზღაურებლად. 

11.10  სხვა მაგალითები ფინანსური ინსტრუმენტებისა, რომლებიც, როგორც წესი, 

დააკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის პირობებს: 

(ა)    სავაჭრო მოთხოვნები და ვალდებულებები და სათამასუქო მოთხოვნები და 

ვალდებულებები, ასევე ბანკებიდან და სხვა მესამე მხარეებისგან მიღებული 

სესხები; 

(ბ)    მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები, 

რომლებიც გამოსახულია უცხოურ ვალუტაში. ამასთან, მიწოდებიდან და 

მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულების ნებისმიერი ცვლილება, 

რომელიც გამოწვეულია სავალუტო კურსის ცვლილებით, უნდა აღიარდეს 

მოგებაში ან ზარალში, 30.10 პუნქტის მიხედვით; 

(გ)   შვილობილი ან მეკავშირე საწარმოებიდან მიღებული, ან მათზე გაცემული 

სესხები, რომლებიც გადასახდელია მოთხოვნისთანავე; 

(დ)  სავალო ინსტრუმენტი, რომელიც დაუყოვნებლივ დაფარვას 

დაექვემდებარება, თუ ემიტენტი არ შეასრულებს პროცენტის ან ძირი თანხის 

გადახდის პირობებს (მსგავსი სახის პირობა არ ეწინააღმდეგება 11.9 პუნქტის 

პირობებს). 

 

მაგალითები — 11.9 პუნქტის პირობების დაკმაყოფილება  
 

მაგ. 24 A საწარმომ B საწარმოსგან 20X0 წლის 30 დეკემბერს შეისყიდა საქონელი 30   დღიანი 

კრედიტით და აქვს ვალი 10,000 ფე, (ანუ აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება). 

სავალო ინსტრუმენტი არის A საწარმოს სავაჭრო ვალდებულება (ფინანსური 

ვალდებულება) და B საწარმოს სავაჭრო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი). სავალო 

ინსტრუმენტი აკმაყოფილებს 11.9(ა)(i) პუნქტის მოთხოვნას, შესაბამისად, იმ 

შემთხვევაში, თუ შესრულდება 11.9(ბ)-(დ) პუნქტების ყველა პირობა, სავალო 

ინსტრუმენტი აღირიცხება მე-11 განყოფილების შესაბამისად როგორც A, ასევე B 

ასევე  საწარმოს მიერ. 

მაგ. 25 A საწარმო-ს აქვს B საწარმო-ს ვალი 950 ფე, რომელიც უკავშირდება 95 ერთეული 

პროდუქციის შესყიდვას. ერთეულის ღირებულება შეადგენს 10 ფე-ს. B საწარმოს აქვს 

სპეციალური შემოთავაზება  და თუ წლის მანძილზე მოხმარებელი 99 ერთეულზე 
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მეტს შეისყიდის მას ექნება 10%-იანი ფასდაკლება წლის განმავლობაში ყოველ 

შემდგომ შესყიდულ პროდუქციაზე. A საწარმო ყიდულობს კიდევ 5 ერთეულს, 

შესაბამისად სულ გადასახდელი აქვს 900 ფე.   

სავალო ინსტრუმენტი აკმაყოფილებს 11.9(ა)(i) პუნქტს, რადგან აღნიშნული 

გადასახდელი თანხის ოდენობა თავდაპირველად ფიქსირებულია, როგორც 950ფე, 

ხოლო მოგვიანებით ფიქსირებულია, როგორც 900 ფე. ფასდაკლება არ მოქმედებს იმ 

ფაქტზე, რომ ოდენობები ფიქსირებულია ხელშეკრულების შესაბამისად (ანუ 10 ფე 

ერთეულზე 100 ერთეულზე ნაკლების შეძენის შემთხვევაში და 9 ფე ერთეულზე 100 

ან 100-ზე მეტი ერთეულის შეძენის შემთხვევაში). შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ 

შესრულდება 11.9(ბ)-(დ) პუნქტების ყველა პირობა, სავალო ინსტრუმენტის 

აღრიცხვა მოხდება მე-11 განყოფილების მიხედვით როგორც A, ასევე B   საწარმოს 

მიერ. 

მაგ. 26       საწარმო ფლობს ათწლიან სახაზინო ობლიგაციას (ანუ სახელმწიფო ობლიგაციას) 

ფიქსირებული კუპონით (ანუ წლიური საპროცენტო განაკვეთის გადახდა ხდება 

ობლიგაციაზე ან მსგავს ინსტრუმენტზე).  

ინვესტიცია სახაზინო ობლიგაციებში არის საწარმოს ფინანსური აქტივი. სახაზინო 

ობლიგაციები, როგორც წესი, კოტირებულია აქტიურ ბაზარზე. თუმცა, აქტიურ 

ბაზარზე კოტირება ავტომატურად არ ნიშნავს რომ იგი შეფასებულია რეალური 

ღირებულებით.  სახაზინო ობლიგაცია ფიქსირებული კუპონით, როგორც წესი, 

აკმაყოფილებს 11.9 მუხლის მოთხოვნებს, შესაბამისად მისი შეფასება ხდება 

ამორტიზებული ღირებულებით მე-11 განყოფილების შესაბამისად.  

 

მაგ. 27       საწარმო ფლობს ექვსწლიან სავალო ინსტრუმენტს ცვალებადი საპროცენტო 

განაკვეთით, რომელიც განსაზღვრულია, როგორც LIBOR-ს პლუს 150 საბაზისო 

ერთეული, ხოლო პროცენტის გადახდა ხდება კვარტალში ერთხელ პერიოდის 

ბოლოს.  

სავალო ინსტრუმენტი არის საწარმოს ფინანსური აქტივი. იგი აკმაყოფილებს 

11.9(ა)(iv) პუნქტს. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ შესრულდება 11.9(ბ)-(დ) 

პუნქტების ყველა პირობა, სავალო ინსტრუმენტის აღრიცხვა მოხდება მე-11 

განყოფილების მიხედვით.  

 

მაგ. 28       საწარმოს აქვს ოვერდრაფტის ლიმიტი. ბანკი აწესებს პროცენტს ოვერდრაფტის 

თანხაზე EURIBOR-ს პლუს 300 საბაზისო ერთეულის ოდენობით. 

სავალო ინსტრუმენტი არის საწარმოს ფინანსური ვალდებულება. იგი 

აკმაყოფილებს 11.9(ა)(iv) პუნქტს. შესაბამისად, თუ შესრულდება 11.9(ბ)-(დ) 

პუნქტების ყველა პირობა, სავალო ინსტრუმენტის აღრიცხვა მოხდება მე-11 

განყოფილების მიხედვით. 

 

მაგ. 29       A საწარმომ გამოუშვა უვადო სავალო ინსტრუმენტები (მაგალითად „უვადო“ 

ობლიგაციები) B საწარმოსთვის, რომელიც ანიჭებს მფლობელს (B საწარმოს) 

უფლებას უვადოდ მიიღოს ფიქსირებული წლიური სარგებელი 5%-ის ოდენობით, 

1,000 ფე ძირ თანხაზე. არ არსებობს ძირი თანხის დაბრუნების უფლება, გარდა იმ 

შემთხვევისა, თუ ემიტენტი არ შეასრულებს პროცენტის გადახდის პირობას. უვადო 

სავალო ინსტრუმენტები კლასიფიცირებულია, როგორც A საწარმოს ფინანსური 

ვალდებულებები 22-ე განყოფილების - „საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები“ 

შესაბამისად.   
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სავალო ინსტრუმენტი არის A საწარმოს ფინანსური ვალდებულება და B საწარმოს 

ფინანსური აქტივი. სავალო ინსტრუმენტი აკმაყოფილებს 11.9(ა)(i) პუნქტს, 

შესაბამისად, თუ შესრულდება 11.9(ბ)-(დ) პუნქტების ყველა პირობა, აღნიშნული 

სავალო ინსტრუმენტის აღრიცხვა მოხდება მე-11 განყოფილების მიხედვით ორივე 

საწარმოს მიერ. ის ფაქტი, რომ არ არსებობს ძირი თანხის დაბრუნების უფლება, 

თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ 11.9(ბ) პუნქტის მოთხოვნა არ სრულდება, 

რადგან ემიტენტის მიერ სახელშეკრულებო პირობების შეუსრულებლობის, ან მისი 

ლიკვიდაციის შემთხვევაში, მფლობელს უფლება აქვს მოითხოვოს ძირი თანხის 

დაფარვა. შესაბამისად, ძირი თანხა არ იკარგება ზემოთ აღწერილი ინსტრუმენტის 

შემთხვევაში. 

მაგ. 30       A საწარმომ გამოუშვა პრივილეგირებული აქციები, რომლებიც სავალდებულო 

გამოსყიდვას ექვემდებარება B საწარმოსთვის. აღნიშნულ აქციებს აქვს ფიქსირებული 

წლიური გადასახდელი დივიდენდები და ფიქსირებული დაფარვის თარიღი. 

პრივილეგირებული აქციები კლასიფიცირებულია, როგორც A საწარმოს ფინანსური 

ვალდებულებები 22-ე განყოფილების შესაბამისად.  

პრივილეგირებული აქციები არის A საწარმოს ფინანსური ვალდებულებები და B 

საწარმოს ფინანსური აქტივები.  

A საწარმოსთვის, ფინანსური ვალდებულება (პრივილეგირებული აქციები) 

აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტის კრიტერიუმებს. შესაბამისად, თუ შესრულდება 

11.9(ბ)-(დ) პუნქტების ყველა პირობა, ამ ინსტრუმენტის აღრიცხვა მოხდება, 

როგორც სავალო ინსტრუმენტისა მე-11 განყოფილების მიხედვით. 

B საწარმოსთვის, ფინანსური აქტივი (ინვესტიცია პრივილეგირებულ აქციებში) 

აკმაყოფილებს 11.8(დ) პუნქტის მოთხოვნას, იმ შემთხვევაში, თუ აქციები არ არის 

დაბრუნებადი და არ არის კონვერტირებადი.  

 

მაგ. 31       საწარმოს აქვს ბანკისგან მიღებული ფიქსირებულგანაკვეთიანი იპოთეკური სესხი, 

რომელიც მან გამოიყენა საოფისე შენობის შესაძენად. საწარმოს აქვს 

სახელშეკრულებო უფლება იპოთეკის წინასწარი დაფარვის შესახებ და სავარაუდოდ 

ასეც მოიქცევა იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე მნიშვნელოვნად დაეცემა საპროცენტო 

განაკვეთები, რადგან ასეთ შემთხვევაში საწარმო შეძლებს სესხის რეფინანსირებას 

უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთით.    

იპოთეკური სესხი აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტს—საწარმო იხდის ფიქსირებულ 

საპროცენტო განაკვეთს სესხზე. არსებობს სახელშეკრულებო დებულება, რომელიც 

საწარმოს შესაძლებლობას აძლევს წინასწარ დაფაროს იპოთეკა, მაგრამ რადგან ეს არ 

არის პირობითი ხასიათის და არ არის დამოკიდებული მომავალ მოვლენაზე, 11.9(გ) 

პუნქტის მოთხოვნები სრულდება. წინასწარ გადახდა არ გამოიწვევს ბანკის 

მხრიდან ძირი თანხის ან დარიცხული პროცენტის დაკარგვას, ამიტომ შესრულდება 

11.9(ბ) პუნქტის მოთხოვნა. თუ დავუშვებთ, რომ არ არის პირობით შემოსავალთან 

და წინასწარ დაფარვასთან დაკავშირებული დამატებითი დებულებები (პუნქტი 

11.9(დ)), იპოთეკური სესხი აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის მოთხოვნებს.  

 

მაგ. 32       საწარმო ფლობს ობლიგაციებს ნულოვანი კუპონით, რომლებიც გაცემულია მსხვილი 

კორპორაციის მიერ ფასდაკლებით ნომინალურ ღირებულებასთან (ანუ ობლიგაციაზე 

ან მსგავს ინსტრუმენტზე გადასახდელ წლიური საპროცენტო განაკვეთთან) 

შედარებით. მსხვილ კორპორაციას აქვს უფლება გამოისყიდოს ობლიგაცია 

წინასწარგანსაზღვრულ თარიღებში ობლიგაციის დაფარვის ხელშეკრულებით 
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გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე, აღნიშნული თარიღისთვის ობლიგაციის 

ამორტიზებული ღირებულების ტოლი ღირებულებით.  

ობლიგაცია ნულოვანი კუპონით აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტის მოთხოვნებს, 

რადგან საწარმო დაფარავს ობლიგაციის ძირ თანხას პლუს ფიქსირებულ 

საპროცენტო განაკვეთს (ამ შემთხვევაში ნულოვანს). ფასდაკლებული 

ინსტრუმენტის ფასის ზრდა ასევე ფიქსირებულია ხელშეკრულების თანახმად. არის 

სახელშეკრულებო დებულება, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ობლიგაციის 

ემიტენტს დაფაროს ობლიგაციის  დაუფარავი თანხა, მაგრამ ეს არ არის პირობითი 

და არ არის დამოკიდებული მომავალ მოვლენაზე, შესაბამისად 11.9(გ) პუნქტი 

სრულდება. თანხის წინასწარი დაფარვა არ გამოიწვევს საწარმოს მიერ ძირის ან 

დარიცხული პროცენტის დაკარგვას, რადგან წინასწარ გადახდილმა თანხამ უნდა 

დაფაროს ამორტიზაცია ამ პერიოდისთვის (შესაბამისად, სრულდება 11.9(გ) 

პუნქტი). თუ დავუშვებთ, რომ არ არის პირობით შემოსავალთან და წინასწარ 

დაფარვასთან დაკავშირებული დამატებითი დებულებები (პუნქტი 11.9(დ)), 

იპოთეკური სესხი აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის მოთხოვნებს. 

 

 

11.11 შემდეგი სახის ფინანსური ინსტრუმენტები არ აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის პირობებს   

(და ამიტომ ისინი მე-12 განყოფილების მოქმედების სფეროს მიეკუთვნება): 

(ა)  სხვა საწარმოს წილობრივ ინსტრუმენტებში განხორციელებული ინვესტიციები, 

რომლებიც არ მოიცავს არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებსა და 

არადაბრუნებად ჩვეულებრივ და პრივილეგირებულ აქციებს (იხ. პუნქტი 11.8 

(დ)); 

(ბ)  საპროცენტო განაკვეთის სვოპი, რომელიც წარმოშობს დადებითი ან უარყოფითი 

ფულადი ნაკადებს ან ფორვარდული ვალდებულება საბირჟო საქონლის ან 

ფინანსური ინსტრუმენტების შესყიდვის შესახებ, რომლის დაფარვა 

შესაძლებელია ფულადი სახსრებით და დაფარვის დროს შეიძლება წარმოიქმნას 

დადებითი ან უარყოფითი ფულადი ნაკადები, რადგან მსგავსი სახის სვოპები და 

ფორვარდული ხელშეკრულებები არ აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტის პირობებს; 

(გ)  ოფციონები და ფორვარდული ხელშეკრულებები, რადგან მფლობელის 

შემოსავალი არ არის ფიქსირებული და არ აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტის 

პირობებს; და 

(დ)  ინვესტიციები კონვერტირებად სავალო ინსტრუმენტებში, რადგან მფლობელის 

შემოსავალი/უკუგება შეიძლება იცვლებოდეს არა მარტო საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთებიდან გამომდინარე, არამედ ემიტენტის საკუთარი კაპიტალის 

(ჩვეულებრივი აქციების) ფასიდან გამომდინარეც. 

 
მაგალითები—ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებიც არ აკმაყოფილებს 11.9 

პუნქტს  
 

მაგ. 33        აქციების,ობლიგაციებისა და მცირე რაოდენობის კაპიტალიტალით 

დივერსიფიცირებულ პორტფელში ინვესტიციის განსახორციელებლად, საწარმომ 
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შეიძინა ერთეულები (რომლებსაც ზოგჯერ აქციები ეწოდება) ერთობლივ ფონდში.3 

პორტფელის ინვესტიციის მენეჯერი უფლებამოსილია დააბალანსოს პორტფელი  

ფონდის პროსპექტში განსაზღვრული მითითებების მიხედვით,  საკუთარი 

კაპიტალისა და სავალო ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვის მეშვეობით.   

ინვესტიცია ერთობლივ ფონდში არის საწარმოს ფინანსური აქტივი (ანუ ნაღდი 

ფულის მიღების სახელშეკრულებო უფლება). მართალია, ფონდში არის სავალო 

ინსტრუმენტები, მაგრამ ინვესტიცია არ აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტის 

მოთხოვნებს, კერძოდ A საწარმოს შემოსავალი (მიუხედავად იმისა, მისი გადახდა 

განაწილებისას ხდება თუ ლიკვიდაციის დროს) არ არის არც ფიქსირებული და არც 

ცვალებადი, რომელიც დაფუძნებული იქნება რომელიმე ერთ მითითებულ 

კოტირებულ, ან ბაზარზე დაკვირვებად საპროცენტო განაკვეთზე. შემოსავალი 

იცვლება ფონდის შედეგებიდან გამომდინარე, ანუ ფონდში არსებული სავალო და 

წილობრივი ინსტრუმენტების შედეგების შესაბამისად. ვინაიდან ინვესტიცია არ 

აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის ყველა მოთხოვნას და არ წარმოადგენს 11.8(ა), (გ) ან (დ) 

პუნქტებით განსაზღვრულ ერთ-ერთ ინსტრუმენტს, მისი აღრიცხვა არ არის 

შესაძლებელი მე-11 განყოფილების შესაბამისად. ერთობლივ ფონდში 

განხორციელებული ინვესტიციის აღრიცხვა უნდა მოხდეს მე-12 განყოფილების 

შესაბამისად.  

 

მაგ. 34   A საწარმომ შეიძინა B საწარმოსგან შვილობილი საწარმო. A საწარმომ გადაიხადა 

50,000 ფე წინასწარ და თანახმაა დამატებით გადაუხადოს B საწარმოს 50,000 ფე ორი 

წლის ვადაში, თუ შვილობილი საწარმო დააკმაყოფილებს საქმიანობის წინასწარ 

დადგენილ საკონტროლო მაჩვენებლებს (პირობითი კომპენსაცია). მოსალოდნელია, 

რომ შვილობილი საწარმო დააკმაყოფილებს აღნიშნულ საკონტროლო მაჩვენებლებს. 

რადგან სახელშეკრულებო ვალდებულება/უფლება არის ფულადი სახსრების 

გადაცემა/მიღება, გადასახდელი/მისაღები პირობითი კომპენსაცია არის A საწარმოს 

ფინანსური ვალდებულება და B საწარმოს ფინანსური აქტივი. პირობითი 

კომპენსაცია არ აკმაყოფილებს 11.9(ა) და 11.9(დ) პუნქტების პირობებს, რადგან 

შემოსავალი პირობითია, ანუ არ წარმოადგენს არც ფიქსირებულ შემოსავალს და 

არც შემოსავალს ცვალებადი განაკვეთით, რომელიც აღწერილია 11.9(ა)(iii) პუნქტში. 

შესაბამისად, აღნიშნული ინსტრუმენტი არ განეკუთვნება მე-11 განყოფილების 

მოქმედების სფეროს.  

მისაღები პირობითი კომპენსაცია (B საწარმოს ფინანსური აქტივი) აღირიცხება მე-12 

განყოფილების შესაბამისად. 

გადასახდელი პირობითი კომპენსაცია (A საწარმოს ფინანსური ვალდებულება) არ 

განეკუთვნება მე-12 განყოფილების მოქმედების სფეროს (იხ. 12.3(ზ) პუნქტი). მისი 

აღრიცხვა ხდება მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“ 

შესაბამისად.   

 

მაგ. 35       საწარმო ფლობს მისაღებ თამასუქს, რომელსაც არ ერიცხება საპროცენტი სარგებელი. 

თამასუქი ანიჭებს საწარმოს (მფლობელს) სახელშეკრულებო უფლებას მიიღოს, 

                                                        

3 ერთობლივი ფონდი არის საინვესტიციო ინსტრუმენტი, რომელიც შედგება მრავალი ინვესტორის სახსრების 

გაერთიანებისგან ისეთ ფასიან ქაღალდებში ინვესტირების მიზნით, როგორიცაა აქციები, ობლიგაციები და მსგავსი 

აქტივები. ერთობლივი ფონდი საქმიანობას ეწევა ინვესტიციის მენეჯერების მეშვეობით, რომლებიც აბანდებენ ფონდის 

კაპიტალს და ცდილობენ მიიღონ შემოსავალი კაპიტალის მატებიდან და შემოსავალი ფონდის ინვესტორებისთვის.  
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ხოლო ემიტენტს სახელშეკრულებო ვალდებულებას გადასცეს 1,000 სახელმწიფო 

ობლიგაცია და არა ფულადი სახსრები, თამასუქის ვადის გასვლისას.   

თამასუქი არის საწარმოს ფინანსური აქტივი, რადგან საწარმოს აქვს 

სახელშეკრულებო უფლება მიიღოს ფინანსური აქტივები (ამ შემთხვევაში 

სახელმწიფო ობლიგაციები). სახელმწიფო ობლიგაციები არის ფინანსური აქტივები, 

რადგან მათ მფლობელს აქვს სახელშეკრულებო უფლება მიიღოს ფულადი სახსრები 

სახელმწიფოსგან. თამასუქი არის თამასუქის ემიტენტის ფინანსური ვალდებულება.  

რადგან სახელმწიფო ობლიგაციების საბაზრო ღირებულება იცლება დროთა 

განმავლობაში, თამასუქის მფლობელის შემოსავალი არ არის არც ფიქსირებული და 

არც ცვალებადი, რომელიც დაფუძნებული იქნება რომელიმე ერთ მითითებულ 

კოტირებულ, ან ბაზარზე დაკვირვებად საპროცენტო განაკვეთზე.  შესაბამისად, 

სავალო ინსტრუმენტი არ აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტის პირობას. გადახდილი 

თანხა ტოლი იქნება თამასუქის ვადის გასვლის დროს 1,000 სახელმწიფო 

ობლიგაციის საბაზრო ფასისა. რადგან სავალო ინსტრუმენტი (მისაღები თამასუქი) 

არ აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის ყველა პირობას, მისი აღრიცხვა ვერ მოხდება მე-11 

განყოფილების შესაბამისად. მისი აღრიცხვა უნდა მოხდეს მე-12 განყოფილების 

შესაბამისად. 

 

მაგ. 36       საწარმო ფლობს სავალო ინსტრუმენტს, რომლის საპროცენტო გადასახდელი 

ინდექსირებულია ნავთობის ფასზე.  სავალო ინსტრუმენტი არის ფიქსირებული 

გადახდით და ფიქსირებული დაფარვის ვადით. 

საწარმოს შემოსავალი იცვლება ნავთობის ფასის მიხედვით და არა მხოლოდ 

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით, ამიტომ სავალო ინსტრუმენტი არ 

აკმაყოფილებს 11.9(ა) პუნქტის პირობას და არ შეიძლება მისი აღრიცხვა მე-11 

განყოფილების შესაბამისად. მისი აღრიცხვა ხდება მე-12 განყოფილების 

შესაბამისად. 

 

მაგ. 37       საწარმო ბანკის სესხის დაფარვის გარანტიას აძლევს ერთ-ერთ მეკავშირე საწარმოს. 

ფინანსური გარანტია არის გამსესხებლის (ბანკის) სახელშეკრულებო უფლება მიიღოს 

ფულადი სახსრები თავდებისგან (საწარმო) და თავდების შესაბამის 

სახელშეკრულებო ვალდებულებას გადაუხადოს გამსესხებელს, მსესხებლის 

(მეკავშირე საწარმო) მიერ სესხის გადაუხდელობის შემთხვევაში. 

გარანტია ანიჭებს ბანკს პირობით უფლებას ფულად სახსრებზე. რადგან უფლება 

პირობითია და დამოკიდებულია მომავალ მოვლენაზე, არ სრულდება 11.9(დ) 

პუნქტის მოთხოვნა. ამასთან, სესხის თანხა არ არის არც ფიქსირებული და არც 

ცვალებადი, რომელიც დაფუძნებული იქნება რომელიმე ერთ მითითებულ 

კოტირებულ, ან ბაზარზე დაკვირვებად საპროცენტო განაკვეთზე, ამიტომ 11.9(ა) 

პუნქტის პირობებიც არ სრულდება. საწარმოს ფინანსური ვალდებულება არ 

აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის ყველა პირობას, ამიტომ საწარმოს არ შეუძლია 

აღრიცხოს გარანტია მე-11 განყოფილების შესაბამისად. მსს-ს დანერგვის ჯგუფის 

(SMEIG) 2017/01-ის არასავალდებულო მითითებების - „კითხვები და პასუხები“ 

გამოყენებით, საწარმომ აღნიშნული გარანტიის აღრიცხვა უნდა განახორციელოს მე-

12 განყოფილების შესაბამისად. 

მაგ. 38        კლიენტი აწარმოებს დავას საწარმოს წინააღმდეგ ზარალთან დაკავშირებით, 

რომელიც კლიენტის მტკიცებით გამოიწვია საწარმოს ერთ-ერმა პროდუქტმა. 

საწარმომ ბანკიდან აიღო სამწლიანი სესხი იურიდიული ხარჯების 
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დასაფინანსებლად. სასესხო ხელშეკრულება მოიცავს სახელშეკრულებო დებულებას, 

რომ თუ საწარმო მოიგებს საქმეს, მან შეიძლება წინასწარ დაფაროს სესხი. თუ საწარმო 

არ იქნება წარმატებული, იგი ვერ შეძლებს სესხის წინასწარ დაფარვას.  

სესხი არ აკმაყოფილებს 11.9(გ) მუხლის პირობებს, რადგან სახელშეკრულებო 

დებულება, რომელიც ნებას რთავს საწარმოს ვადამდე დაფაროს სესხი პირობითია 

და დამოკიდებულია საქმის შედეგებზე (მომავალ მოვლენაზე). შესაბამისად, 

სავალო ინსტრუმენტი (სესხი) არ აკმაყოფილებს 11.9 მუხლის ყველა პირობას, 

ამიტომ მისი აღრიცხვა არ შეიძლება მოხდეს მე-11 განყოფილების შესაბამისად. 

სავალო ინსტრუმენტის აღრიცხვა უნდა მოხდეს მე-12 განყოფილების შესაბამისად.    

 

მაგ. 39       საწარმომ შეიძინა ფიქსირებულგანაკვეთიანი საპროცენტო განაკვეთის სტრიპი 

ობლიგაციაზე (ანუ, საწარმომ შეიძინა ფიქსირებულგანაკვეთიან ობლიგაციაზე 

მომავალში მისაღები საპროცენტო გადახდები). სტრიპი შექმნილი იყო 

სეკურიტიზაციით და ექვემდებარება წინასწარ დაფარვის რისკს (ანუ, რისკს, რომ 

სესხის ძირი თანხა მთლიანად, ან მისი ნაწილი დაგეგმილ ვადაზე ადრე დაიფარება). 

შესაბამისად, საწარმომ მოიპოვა საპროცენტო ფულადი ნაკადების მიღების უფლება, 

მაგრამ არა სავალო ინსტრუმენტიდან ძირი თანხების მიღების უფლება. 

იმისათვის, რომ სავალო ინსტრუმენტმა დააკმაყოფილოს 11.(9)(ბ) პუნქტის პირობა, 

არ უნდა არსებობდეს ისეთი სახელშეკრულებო დებულება, რომელსაც, თავისი 

პირობებიდან გამომდინარე, შეუძლია გამოიწვიოს ინსტრუმენტის მფლობელის 

მიერ ძირი თანხის დაკარგვა. ამ შემთხვევაში ძირი თანხა არის საწარმოს საწყისი 

ინვესტიცია. თუ ობლიგაციის ემიტენტი (კრედიტორი) აირჩევს ობლიგაციის ადრე 

დაფარვას, საწარმომ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოს თავისი ინვესტიცია, რადგან ძირი 

თანხის გადახდის შემდეგ საპროცენტო გადახდებს აღარ ექნება ადგილი. ვინაიდან 

საწარმომ შესაძლოა დაკარგოს თავდაპირველი ინვესტიციის გარკვეული ნაწილი 

(რადგან არ მიიღებს იმ საპროცენტო გადახდებს, რაშიც ფული გადაიხადა), 

ფიქსირებულგანაკვეთიანი მხოლოდ საპროცენტო განაკვეთის სტრიპი არ 

აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტის პირობებს, ამიტომ სავალო ინსტრუმენტის აღრიცხვა 

არ არის შესაძლებელი მე-11 განყოფილების შესაბამისად. მისი აღრიცხვა უნდა 

მოხდეს მე-12 განყოფილების შესაბამისად.  

 

მაგ. 40       A საწარმოს განხორციელებული აქვს ინვესტიცია B საწარმოს აქციებში. აქციებში 

ჩართულია ფუთ-ოფციონი, რაც შესაძლებლობას აძლევს A საწარმოს უკან მიჰყიდოს 

აქციები B საწარმოს აქციების საბაზრო ღირებულებაზე მაღალ და A საწარმოს მიერ 

თავდაპირველად განხორციელებული ინვესტიციის ტოლ ფასად პლუს რთული 

პროცენტი საბაზრო განაკვეთების შესაბამისად. შესაბამისად, A საწარმო მიიღებს 

უკუგებას, რომელიც მინიმუმ ტოლი იქნება სავალო ინსტრუმენტის უკუგებისა. 

ოფციონის გამოყენება შესაძლებელია  A საწარმოს მიერ აქციების შეძენიდან 3 წლის 

შემდეგ. 

A საწარმოსთვის: ინვესტიცია B საწარმოს აქციებში (ფინანსური აქტივი) არ 

აკმაყოფილებს 11.8(დ) პუნქტის პირობას - აქციები არის დაბრუნებადი.  

იმ შემთხვევაში, თუ ჩაითვლება, რომ აღნიშნული ინსტრუმენტი შინაარსობრივად 

აკმაყოფილებს სავალო ინსტრუმენტის განსაზღვრებას, რადგან მას აქვს 

მინიმალური უკუგება, რაც არსებითად ტოლია სავალო ინსტრუმენტისა, იგი ვერ 

დააკმაყოფილებს 11.9 პუნქტს, რადგან შემოსავალი შესაძლოა ტოლი იყოს აქციების 

საბაზრო ღირებულებისა, შესაბამისად არ არის არც ფიქსირებული და არც 
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ცვალებადი, რომელიც დაფუძნებული იქნება რომელიმე ერთ მითითებულ 

კოტირებულ, ან ბაზარზე დაკვირვებად საპროცენტო განაკვეთზე.  

შესაბამისად, A საწარმოს ინვესტიცია აქციებში არ შეიძლება აღირიცხოს მე-11 

განყოფილების შესაბამისად. იგი უნდა აღირიცხოს მე-12 განყოფილების 

შესაბამისად.  

B საწარმოსთვის: B საწარმო იყენებს 22-ე განყოფილებას - „ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი“ იმისათვის, რომ განსაზღვროს, მისი საკუთარი აქციები 

კლასიფიცირებული უნდა იქნეს, როგორც საკუთარი კაპიტალი, რთული 

ინსტრუმენტი თუ ფინანსური ვალდებულება მე-11 თუ მე-12 განყოფილების 

მოქმედების სფეროში. 

ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების თავდაპირველი აღიარება 

11.12 საწარმო მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარებს ფინანსურ აქტივს, ან ფინანსურ 

ვალდებულებას, თუ საწარმო ხდება ინსტრუმენტის სახელშეკრულებო პირობების 

მონაწილე. 

 

შენიშვნები  
 
უპირობო მოთხოვნები და ვალდებულებები აღიარდება, როგორც აქტივები და 

ვალდებულებები, თუ საწარმო ხდება ხელშეკრულების მხარე და, შესაბამისად აქვს 

სამართლებრივი უფლება მიიღოს ან სამართლებრივი ვალდებულება გადაიხადოს 

ფულადი სახსრები. 

 

ქვემოთ მოცემული შეთანხმებები არ არის აღიარებული, როგორც ფინანსური აქტივები 

და ვალდებულებები: 

• დაგეგმილი მომავალი ოპერაციები, მიუხედავად იმისა, რამდენად არის 

მოსალოდნელი მათი წარმოშობა, არ წარმოადგენს აქტივებს და ვალდებულებებს, 

რადგან საწარმო არ არის ხელშეკრულების მხარე. 

• შესაძენი აქტივები და გასაწევი ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიქმნება 

აქტივების ყიდვის ან გაყიდვის, ან მომსახურების გაწევის ან მიღების მყარი 

ვალდებულების საფუძველზე, როგორც წესი, არ აღიარდება, სანამ ერთ-ერთი 

მხარე მაინც არ იმოქმედებს ხელშეკრულების შესაბამისად.  მაგალითად, საწარმო, 

რომელიც მიიღებს მყარ შეკვეთას, როგორც წესი, არ აღიარებს აქტივს (და საწარმო, 

რომელიც გააკეთებს შეკვეთას არ აღიარებს ვალდებულებას) მყარი 

ვალდებულების აღების დროს. ამის ნაცვლად, იგი აგვიანებს აღიარებას, სანამ 

შეკვეთილი საქონლის ან მომსახურების ტრანსპორტირება, მიწოდება ან გაწევა არ 

მოხდება. 

 

თავდაპირველი შეფასება 

11.13 როდესაც ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება პირველად აღიარდება, 

საწარმომ ისინი უნდა შეაფასოს გარიგების ფასით (გარიგების დანახარჯების 

ჩათვლით, ისეთი ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებებისა გარდა, რომლებიც 

შემდგომში უნდა შეფასდეს რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით), თუ შეთანხმება, თავისი არსით, არ წარმოადგენს ფინანსურ ოპერაციას 
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საწარმოსთვის (ფინანსური ვალდებულების დაფინანსება), ან მისი 

სახელშეკრულებო კონტრაჰენტისთვის (ფინანსური აქტივის დაფინანსება). 

შეთანხმება ფინანსურ ოპერაციად მიიჩნევა, თუ გადახდა გადავადებულია ბიზნესის 

ჩვეულებრივი პირობებისგან განსხვავებული პირობებით, როგორიცაა, მაგალითად, 

საქონლის ან მომსახურების მყიდველისთვის უპროცენტო კრედიტის მიცემა, ან 

დაფინანსება ხდება ისეთი საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც არ არის საბაზრო 

განაკვეთი, მაგალითად, დაქირავებული პირისთვის სესხის მიცემა უპროცენტოდ, ან 

საბაზრო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. თუ შეთანხმება ფინანსურ 

ოპერაციას წარმოადგენს, საწარმომ ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება 

უნდა შეაფასოს მომავალი გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც 

დისკონტირებულია მსგავსი სავალო ინსტრუმენტისთვის გამოყენებული საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთით და განისაზღვრება თავდაპირველი აღიარებისას. 

 

 მაგალითები - ფინანსური აქტივები 

 

1.     სხვა საწარმოზე გაცემულ გრძელვადიან სესხთან დაკავშირებით, მოთხოვნა 

უნდა აღიარდეს მისაღები ფულადი სახსრების (მათ შორის, გადასახდელი 

ძირი თანხისა და პროცენტების) დღევანდელი ღირებულებით. 

2.     მომხმარებელზე მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის გაყიდვის 

შემთხვევაში, მოთხოვნა აღიარდება ამ საწარმოსგან მისაღები ფულადი 

სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით, რომელიც, როგორც წესი, 

წარმოადგენს ანგარიშფაქტურაში მითითებულ ფასს. 

3.   მომხმარებელზე ორწლიანი უპროცენტო კრედიტით საქონლის გაყიდვის 

შემთხვევაში, მოთხოვნა უნდა აღიარდეს ამ საქონლის ნაღდი 

ანგარიშსწორებით გასაყიდი მიმდინარე ფასით. თუ ცნობილი არ არის 

საქონლის ნაღდი ანგარიშ-სწორებით გასაყიდი მიმდინარე ფასი, იგი 

შეიძლება შეფასდეს მომავალში მისაღები ფულადი სახსრების დღევანდელი 

ღირებულებით, რომელიც დისკონტირებულია მსგავსი მოთხოვნებისთვის 

გამოყენებული, გავრცელებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთ(ებ)ით. 

4.  საწარმოს მიერ სხვა საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების ნაღდი 

ანგარიშსწორებით შეძენის შემთხვევაში, ინვესტიცია უნდა აღიარდეს ამ 

აქციების შესაძენად გადახდილი ფულადი სახსრების ოდენობით. 

 

 მაგალითები - ფინანსური ვალდებულებები 

 

1. ბანკიდან აღებული სესხის შემთხვევაში, ვალდებულების თავდაპირველი 

აღიარება უნდა მოხდეს ბანკისთვის გადასახდელი ფულადი სახსრების (მათ 

შორის, გადასახდელი ძირი თანხისა და პროცენტების) დღევანდელი 

ღირებულებით. 

2. მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის 

შეძენის შემთხვევაში, ვალდებულება უნდა აღიარდეს მომწოდებლისთვის 

გადასახდელი დავალიანების არადისკონტირებული ღირებულებით, 

რომელიც, როგორც წესი, არის ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული ფასი. 

 
 

 
 

შენიშვნები  
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როდის მოეთხოვება საწარმოს დღევანდელი ღირებულების გამოყენება?  

ძირითადად, ფინანსური ინსტრუმენტები თავდაპირველი აღიარებისას ფასდება 

გარიგების ფასით. გამონაკლისები ამ წესიდან, რომლებიც მოითხოვს დღევანდელი 

ღირებულების გამოთვლას მოცემულია ქვემოთ.  

ყიდვის და გაყიდვის ოპერაციები 

საწყისი აღიარებისას, თითქმის ყველა ფინანსური ინსტრუმენტი ფასდება გარიგების 

ფასით. თუმცა, თუ ნასყიდობის ხელშეკრულება მოიცავს ნაგულისხმევ ფინანსურ 

ოპერაციას (მაგალითად იძლევა „უპროცენტო“ გადავადებული გადახდის 

შესაძლებლობას), საწარმომ თავდაპირველად უნდა შეაფასოს ფინანსური აქტივი ან 

ფინანსური ვალდებულება გარიგების ფასის დღევანდელი ღირებულებით (ანუ, 

მომავალი გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით რომელიც 

დისკონტირებულია საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით მსგავსი სავალო 

ინსტრუმენტისთვის, როგორც ეს განსაზღვრულია თავდაპირველი აღიარებისას). 

მსგავსი სავალო ინსტრუმენტი  მსგავსი უნდა იყოს გარიგების ვალუტის, 

დაფინანსების ვადის, მსესხებლის საკრედიტო რეიტინგის, საპროცენტო განაკვეთისა, 

რომელსაც მსესხებელი ჩვეულებრივ გადაიხდიდა ასეთი სახის ფინანსურ ოპერაციებში 

და სხვა ფაქტორებისა.  

ფინანსური ოპერაციების უმეტესობა, რომლებიც ნაგულისხმევია ყიდვის ან გაყიდვის 

ოპერაციებში ხორციელდება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით (ანუ, შესაძლებელია 

ითქვას, რომ გარიგებას ადგილი ჰქონდა „გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით“), 

განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ოპერაცია ხორციელდება არადაკავშირებულ 

მხარეებს შორის, რომელთაგან თითოეული მოქმედებს საკუთარი ინტერესებიდან 

გამომდინარე. ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, ნაღდი ანგარიშსწორებით გასაყიდი 

ფასი დაახლოებით შეადგენს მომავალი გადასახდელების დღევანდელ ღირებულებას, 

რომელიც დისკონტირებულია შესაბამისი საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით (იხ. 46-ე 

მაგალითი). ნაღდი ანგარიშსწორებით გასაყიდი ფასი არის ფულადი სახსრების 

ოდენობა, რომლის გადახდაც საჭიროა აქტივის შესაძენად / გასაყიდად იმ შეთხვევაში 

თუ ფულადი სახსრების გადახდა წინასწარ ხდება გაყიდვის/შეძენის დღეს. 

თუ გაყიდვისა და ყიდვის ოპერაციებს ადგილი აქვს ბიზნესის ჩვეულებრივ პირობებში 

(რაც, შესაძლოა, მაგალითად, იყოს 30-დან 60 დღემდე ჩვეულებრივი საკრედიტო 

პირობები, მოცემული იურისდიქციისა და დარგის პრაქტიკიდან გამომდინარე), მე-11 

განყოფილება შესაძლებლობას იძლევა გამოყენებული იქნეს გარიგების ფასი (ხშირად 

საწყის ანგარიშფაქტურაში მითითებული ოდენობა), როგორც პრაქტიკული 

გამარტივება, რადგან ნაკლებ სავარაუდოა, რომ დისკონტირების ეფექტი არსებითი 

იყოს. როგორც წესი, ამის გაკეთება მიზანშეწონილია მოკლევადიანი სავაჭრო 

მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შემთხვევაში.    

სხვა სავალო ინსტრუმენტები 

თუ სესხი გაცემულია მსგავს სესხზე არსებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით, 

საწარმომ თავდაპირველად სავალო ინსტრუმენტი უნდა შეაფასოს გარიგების ფასით 

(ხშირად წინასწარ გაცვლილი ფულადი სახსრები). ოპერაციის მაგალითი, რომელიც 

დაფინანსებულია ისეთი საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც არ არის საბაზრო 

განაკვეთი, არის მშობელი საწარმოს მიერ შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი 

საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც დაბალია საპროცენტო განაკვეთზე, რომელსაც 

არადაკავშირებული მხარე განსაზღვრავდა იგივე სესხზე. როდესაც მშობელი საწარმო 

შვილობილ საწარმოს შემცირებული საპროცენტო განაკვეთის გამოყენების 

შესაძლებლობას აძლევს, ეს ნიშნავს რომ მშობელი საწარმო საბაზისო სესხთან ერთად 
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ნაგულისხმევ დაფინანსებას სთავაზობს შვილობილს. შესაბამისად, გარიგების ფასი არ 

არის მიახლოებული მომავალი გადასახდელების დღევანდელ ღირებულებასთან, 

რომელიც დისკონტირებულია შესაბამისი საბაზრო განაკვეთით. როდესაც სესხის 

მიცემა არ ხდებამსგავს სესხებზე არსებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით, 

საწარმო თავდაპირველად სესხს აღიარებს მომავალი გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულებით, რომელიც დისკონტირებულია მსგავსი სავალო ინსტრუმენტისთვის 

გამოყენებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით და განისაზღვრება თავდაპირველი 

აღიარებისას.   

თუ ფინანსური ვალდებულება სრულად გადასახდელია მოთხოვნისთანავე 

(მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არის განსაზღვრული დაფარვის თარიღი), 

არ უნდა მოხდეს მისი დისკონტირება (ანუ, მისი აღიარება ხდება მოთხოვნისთანავე 

გადასახდელი სრული ოდენობით (იხ. მაგალითი 53)). შემდგომი შეფასებისას მისი 

აღიარება გაგრძელდება სრული დაუფარავი თანხის ოდენობით დისკონტირების 

გარეშე.   

 

გარიგების დანახარჯები 

რა არის გარიგების დანახარჯები? 

გარიგების დანახარჯები არის წმინდა დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ 

დაკავშირებულია ფინანსური აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების შეძენასთან, 

გამოშვებასთან ან გაყიდვასთან. დამატებითი დანახარჯები ისეთი დანახარჯებია, 

რომლებიც არ წარმოიშობოდა, თუ საწარმო არ შეიძენდა, არ გამოუშვებდა ან არ 

გაყიდდა ფინანსურ ინსტრუმენტს (იხ. ლექსიკონი). გარიგების დანახარჯები მოიცავს: 

რწმუნებულებისათვის (მათ შორის    თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მოქმედებენ, 

როგორც გაყიდვის აგენტები, თუ ასეთი დანახარჯები დამატებითია), 

კონსულტანტების, ბროკერებისა და დილერებისათვის გადახდილ ჰონორარებს 

(საზღაურს) და საკომისიოებს.მარეგულირებელი უწყებებისა და საფონდო ბირჟების 

მოსაკრებლებს; და გადაცემასთან დაკავშირებულ გადასახადებს და მოსაკრებლებს. 

გარიგების დანახარჯებში შესული საზღაური მოიცავს იმ საზღაურს, რომელიც 

მიღებულ ფინანსურ ინსტრუმენტში მონაწილეობის შექმნის განუყოფელი ნაწილია 

(მაგალითად ინსტრუმენტის პირობების შესახებ მოლაპარაკებები, დოკუმენტაციის 

მომზადება და დამუშავება).   

გარიგების დანახარჯები არ მოიცავს სავალო პრემიებსა და დისკონტებს, ფინანსურ 

ხარჯებს ან შიდა ადმინისტრაციულ ხარჯებს. 

როგორ უნდა მოხდეს გარიგების დანახარჯების აღრიცხვა 

გარიგების დანახარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია ფინანსური ინსტრუმენტის 

შეძენასთან, რომელიც საწყისი აღიარების შემდეგ ფასდება ამორტიზებული 

ღირებულებით ან თვითღირებულებით (იხ. 11.14(ა), (ბ) და (გ)(ii)) შედის ფინანსური 

ინსტრუმენტის თავდაპირველი აღიარებისას აღიარებულ თანხაში. ფინანსური 

აქტივების შემთხვევაში დამატებითი დანახარჯები, რომლებიც პირდაპირ 

უკავშირდება აქტივის შეძენას, ემატება თავდაპირველი აღიარებისას აღიარებული 

თანხის გაანგარიშებებს. ფინანსური ვალდებულებების შემთხვევაში, ვალის 

გაცემასთან პირდაპირ დაკავშირებული ხარჯები არ ჩაირთვება თავდაპირველი 

აღიარებისას აღიარებული ვალის ოდენობის გაანგარიშებებში. შესაბამისად, გარიგების 

დანახარჯები ჩაირთვება ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლებში ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით და შესაბამისად აღიარდება მოგებაში 

ან ზარალში ინსტრუმენტის არსებობის მანძილზე.  
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გარიგების დანახარჯები, რომლებიც გაწეულია ფულადი სახსრებით და უკავშირდება 

ამორტიზირებული ღირებულებით შეფასებულ ფინანსურ ინსტრუმენტს, 

საბუღალტრო გატარებაში აისახება შემდეგნაირად: 

დბ   ფინანსური აქტივი/ფინანსური ვალდებულება  

კრ   ფულადი სახსრები                                       

ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც ფასდება რეალური ღირებულებით 

მოგებაში ან ზარალში ასახვით თავდაპირველი აღიარების შემდეგ (იხ. 11.14(გ)(i) 

პუნქტი), გარიგების დანახარჯების აღიარება ხდება ხარჯად, როდესაც ისინი გაწეული 

იქნება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გარიგების დანახარჯების გათვალისწინება არ ხდება 

თავდაპირველად აღიარებული თანხის განსაზღვრის დროს. გარიგების დანახარჯები, 

რომლებიც გაწეულია ფულადი სახსრებით და უკავშირდება შემდგომში რეალური 

ღირებულებით შეფასებულ ფინანსურ ინსტრუმენტს, საბუღალტრო გატარებაში 

აისახება შემდეგნაირად: 

დბ   მოგება ან ზარალი              

კრ ფულადი სახსრები                                       

გარიგების დანახარჯები, რომელთა გაწევა მოსალოდნელია ფინანსური ინსტრუმენტის 

გადაცემის ან გასვლის დროს არ ჩაირთვება ფინანსური ინსტრუმენტების 

თავდაპირველ ან შემდგომ შეფასებაში. 

თუ ფინანსური აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების შეძენა, გამოშვება ან გაყიდვა 

შეწყდება, გარიგების დანახარჯები, რომლებიც აღნიშნულ გარიგებას უკავშირდება, 

აღიარებული იქნება, როგორც ხარჯი.   

 

მაგალითები—ფინანსური აქტივები 
 

მაგ. 41 საწარმომ შეიძინა ბაზარზე კოტირებული კომპანიის 50 არადაბრუნებადი ჩვეულებრივი 

აქცია 500 ფე-ად და გასწია 10 ფე საბროკერო გარიგების ხარჯი. 

თავდაპირველად, საწარმო წილობრივ ინსტრუმენტებში განხორციელებულ 

ინვესტიციას აღიარებს გადახდილი თანხით (500 ფე). ვინაიდან თავდაპირველი 

აღიარების შემდეგ ფინანსური ინსტრუმენტები შეფასდება რეალური ღირებულებით 

(იხ. 11.14(გ)(ii) პუნქტი) გარიგების დანახარჯები არ ჩაირთვება თავდაპირველ 

შეფასებაში.  

თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ ინვესტიცია წილობრივ ინსტრუმენტებში 

(ფინანსური აქტივი) 

500  ფე    

დბ მოგება ან ზარალი (გარიგების დანახარჯები) 10  ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   510  ფე 

კოტირებული კომპანიის არადაბრუნებადი აქციების შეძენის და გარიგების დანახარჯების აღიარება. 

 

მაგ. 42 საწარმომ შეიძინა არაკოტირებული კომპანიის 50 არადაბრუნებადი ჩვეულებრივი აქცია 

500 ფე-ად და გასწია 10 ფე საბროკერო გარიგების ხარჯი.აქციების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე შეუძლებელია მუდმივად, შესაბამისად ინვესტიციის შეფასება ხდება 

თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული 

თანხით 11.14(გ) პუნქტის თანახმად.  
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თავდაპირველად, საწარმო წილობრივ ინსტრუმენტებში განხორციელებულ 

ინვესტიციას აღიარებს 510 ფე-ად.ვინაიდან საწყისი აღიარების შემდეგ ფინანსური 

ინსტრუმენტების შეფასება მოხდება თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, გარიგების დანახარჯები ჩაირთვება 

თავდაპირველ შეფასებაში.  

თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ ინვესტიცია წილობრივ ინსტრუმენტებში 

(ფინანსური აქტივი) 

510 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   510 ფე 

შეძენის აღიარება არაკოტირებული კომპანიის არადაბრუნებადი აქციებისა, რომელთა რეალური 

ღირებულების  საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე 

შეუძლებელია. 

 

მაგ. 43 საწარმო მომხმარებელს უწევს მომსახურებას 200 ფე-ად, რომელიც გადახდილ უნდა 

იქნეს 60 დღის ვადაში.ამ დარგისთვის დამახასიათებელია გადახდის პირობები 30-დან 

90 დღემდე. 

თავდაპირველად საწარმო სავაჭრო მოთხოვნას აღიარებს 200 ფე-ს ოდენობით 

(ფულადი სახსრების მოთხოვნის არადისკონტირებული ოდენობა) - გარიგებას 

ადგილი ჰქონდა ბიზნესის ჩვეულებრივ პირობებში, ნაგულისხმევი ფინანსური 

ოპერაციის გარეშე, ამიტომ დისკონტირება არ არის საჭირო. თავდაპირველი 

აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ სავაჭრო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 200 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი -  ამონაგები   200 ფე 

კრედიტით მომსახურების გაწევიდან ამონაგების აღიარება  

 

მაგ. 44  საწარმომ განათავსა 20,000 ფე ბანკის სადეპოზიტო ანგარიშზე, რომლის გატანაც 

შესაძლებელია 120-დღიანი წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე. საწარმო მიიღებს 

ფიქსირებულ პროცენტს - 1.644% 120-დღიან პერიოდზე (რაც ეკვივალენტია წელიწადში 

5%-ის, რთული პროცენტის დარიცხვის გარეშე), რაც გადასახდელია დეპოზიტის ვადის 

დასრულებისას. აღნიშნული ტიპის დეპოზიტის საბაზრო განაკვეთი ბანკში არის 1,664% 

120-დღიან პერიოდზე.  

რადგან საბანკო დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთი ტოლია მსგავსი სესხების 

საპროცენტო განაკვეთის, მისი აღიარება უნდა მოხდეს გარიგების ფასით 20,000ფე (იხ. 

გამოთვლა ქვემოთ). თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ საბანკო დეპოზიტი (ფინანსური აქტივი)  20,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)    20,000 ფე  

 საბანკო დეპოზიტის აღიარება. 

 

მაგ. 45 ფაქტები ემთხვევა 44-ე მაგალითს. თუმცა, ამ მაგალითში საწარმომ ბანკს უნდა 

გადაუხადოს წინასწარი ადმინისტრაციული საზღაური 50 ფე დოკუმენტაციის და სხვა 

სახის ხარჯების ასანაზღაურებლად. 

დეპოზიტი აღიარებულია 20,050 ფე-ად, რაც ტოლია 20,000 ფე-ს დამატებული 

გარიგების დანახარჯები. თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 
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დბ საბანკო დეპოზიტი (ფინანსური აქტივი) 20,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   20,000 ფე 

საბანკო დეპოზიტის აღიარება. 

 

დბ საბანკო დეპოზიტი (ფინანსური აქტივი) 50 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   50 ფე 

გარიგების საფასურის აღიარება. 

 

მაგ. 46  20X2 წლის 1-ელ იანვარს მანქანათმშენებელმა საწარმომ მომხმარებელს მიჰყიდა 

მოწყობილობა 2,000 ფე-ად, რომლის გადახდაც უნდა მოხდეს ორი წლის მანძილზე. 

აღნიშნული ერთეულის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი 1,650 ფე-ს შეადგენს.  

აღნიშნული გაყიდვის ოპერაცია მოიცავს ნაგულისხმევ ფინანსურ ოპერაციას 

(ორწლიანი სესხი). მოთხოვნა აღიარდება ერთეულის დაუყოვნებლივ გადახდის 

ფასით (იხ. ფინანსური აქტივების მე-3 მაგალითი 11.13 პუნქტში). თავდაპირველი 

აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ სავაჭრო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 1,650 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი (ამონაგები)    1,650 ფე 

კრედიტით საქონლის გაყიდვიდან ამონაგების აღიარება (ნაგულისხმევი დაფინანსების ოპერაციის 

ჩათვლით) 

 

დაუყოვნებლივ გადახდის ფასსა (1,650ფე) და მისაღებ საზღაურს  (2,000 ფე) შორის 

სხვაობა აღიარდება როგორც ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით 

დათვლილი საპროცენტო შემოსავალი და იგი წარმოადგენს ფინანსურ ოპერაციას (იხ. 

70-ე მაგალითი).   

 

მაგ. 47 ფაქტები ემთხვევა 46-ე მაგალითს. თუმცა, ამ მაგალითში ცნობილი არ არის 

მოწყობილობის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი. ორწლიანი სესხის საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთი მომხმარებლისთვის შეადგენს წლიურ 10%-ს.  

მოთხოვნა აღიარდება მისაღები თანხის დღევანდელი ღირებულებით - 2,000 ფე ÷ (1.1)2 

= 1,652.89 ფე.  

თუ ცნობილი არ არის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი, იგი შეიძლება შეფასდეს 

მომავალში მისაღები ფულადი სახსრების დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც 

დისკონტირებულია მსგავს სავალო ინსტრუმენტებზე არსებული საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთითიხ. ფინანსური აქტივების მე-3 მაგალითი 11.13 პუნქტში)  

მაგ. 48 საწარმო დაქირავებულ პირზე გასცემს უპროცენტო სესხს 500 ფე-ის ოდენობით სამი 

წლის ვადით. მსგავსი სესხებისათვის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 

5%-ს (სამწლიანი სესხის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი აღნიშნული პირისთვის).   

ვინაიდან სესხი არ არის მსგავსი სესხებისათვის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით 

გაცემული, იგი არ აღირიცხება გარიგების ფასით 500 ფე-ად. ამის ნაცვლად, საწარმო 

სასესხო მოთხოვნას შეაფასებს მომავალში მისაღები ფულადი სახსრების მიმდინარე 



მოდული 11—ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  43 

ღირებულებით, რომელიც დისკონტირდება მსგავს სესხებზე არსებული საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთით.    

წლიური 5%-ით დისკონტირებული სასესხო მოთხოვნის (ფინანსური აქტივი) 

დღევანდელი ღირებულება შეადგენს: 500ფე ÷ (1.05)3 = 431.92ფე. შესაბამისად, სასესხო 

მოთხოვნა საწყისი შეფასებისას აღირიცხება 431.92 ფე-ით. აღნიშნული ოდენობა 

გაიზრდება 500ფე-მდე სამი წლის ვადაში ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

მეთოდის გამოყენებით (იხ. მაგალითი 66). 

500ფე-სა და 431.92 ფე-ს შორის სხვაობა (68.08 ფე) აღირიცხება, როგორც 

დაქირავებული პირის ანაზღაურება 28-ე განყოფილების - „დაქირავებულ პირთა 
გასამრჯელოები“ - შესაბამისად. 28-ე განყოფილების თანახმად, 68.08ფე აღიარებული 

იქნება მაშინვე ან გადავადებული იქნება იმის მიხედვით, არის თუ არა დამატებითი 

მომსახურების პირობები. მაგალითად, თუ საწარმოს განზრახული აქვს, რომ სესხი 

იყოს დამატებითი კომპენსაცია, და თანამშრომელი იმ შემთხვევაში გადაიხდის სესხს, 

თუ სამ წლამდე დატოვებს საწარმოს, 68.08ფე აღიარებული იქნება დამატებით 

კომპენსაციად ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.   

თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 431.92 ფე    

დბ მოგება ან ზარალი (დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოების ხარჯი) ან 

დაქირავებულ პირთა ავანსის სახით გადახდილი 

გასამრჯელოები (აქტივი) 

68.08 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   500 ფე 

დაქირავებულ პირზე გაცემული სესხის აღიარება. 

 

 

მაგ. 49 ფაქტები იგივეა, რაც 48-ე მაგალითის შემთხვევაში, თუმცა ამ მაგალითში საწარმო 

უპროცენტო სესხს 500 ფე-ის ოდენობით სამი წლის ვადით გასცემს მნიშვნელოვან 

მომხმარებელზე და არა დაქირავებულ პირზე. დავუშვათ, საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი აღნიშნული მომხმარებლისთვის მსგავს სესხზე წლიურ 5%-ს შეადგენს. A 

საწარმო მოელის ნაგულისხმევი სარგებლის მიღებას სესხის გაცემის შედეგად, 

როგორიცაა მომხმარებელთა ერთგულება და მომხმარებელთა მაღაზიებში 

პროდუქტების პრივილეგირებულ ადგილებზე განთავსება, მაგრამ სესხის პირობებით 

მომხმარებელს არ მოეთხოვება კონკრეტული ღონისძიებების გატარება.  

სასესხო მოთხოვნის (ფინანსური აქტივი) 5%-ით დისკონტირებული დღევანდელი 

ღირებულება არის 500ფე ÷ (1.05)3 = 431.92ფე.  შესაბამისად, სასესხო მოთხოვნა საწყისი 

შეფასებისას აღირიცხება 431.92 ფე-ით.ეს ოდენობა გაიზრდება 500ფე-მდე მომდევნო 

სამი წლის განმავლობაში ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით 

(იხ. მაგალით 66)  

500ფე-სა და 431.92ფე-ს შორის სხვაობა, სავარაუდოდ, დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს 

აღიარებული ხარჯის სახით, თუ იგი არ აკმაყოფილებს არამატერიალური აქტივის 

განმარტებას მე-18 განყოფილების - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“ 

შესაბამისად. ვინაიდან ეს ოდენობა მხოლოდ განუსაზღვრელ სარგებელთან არის 

დაკავშირებული, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ მან დააკმაყოფილოს აქტივის აღიარების 

კრიტერიუმები ნებისმიერი სხვა განყოფილების შესაბამისად. იგი არ აკმაყოფილებს 

ფინანსური აქტივის განმარტებას, რადგან არ არსებობს ფულადი სახსრების ან სხვა 
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ფინანსური აქტივების მიღების სახელშეკრულებო უფლება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

მომხმარებელს განზრახული აქვს დამატებითი ფულის დაბრუნება საწარმოსთვის 

(მაგალითად მოგების ნაწილის გაყოფა, ამისთვის არ არსებობს სახელშეკრულებო 

მოთხოვნა).  

თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 431.92 ფე    

დბ მოგება ან ზარალი—მომხმარებლის ფასდაკლება 

(ხარჯი) ან არამატერიალური აქტივი (აქტივი) 

68.08 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   500 ფე 

მომხმარებელზე გაცემული სესხის აღიარება. 

 

მაგ. 50 20X0 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ ბაზარზე შეიძინა ობლიგაცია ნულოვანი კუპონით 98 

ფე-ად „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებული ოპერაციით. გარიგების 

საფასურმა შეადგინა 2 ფე. ობლიგაცია გამოსყიდული იქნება 126 ფე-ად 20X4 წლის 31 

დეკემბერს. 

ვინაიდან აშკარაა, რომ ბაზარზე ნულოვანი კუპონის მქონე ობლიგაციის შესყიდვის 

ოპერაცია წარმოადგენდა „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებულ 

ოპერაციას, ობლიგაციის ემიტენტის მიერ პროცენტი გადახდილი იქნება საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთით (გაითვალისწინეთ, რომ მართალია ობლიგაცია ნულოვანი 

კუპონით არის, მაგრამ საპროცენტო განაკვეთი გადასახდელია ობლიგაციის 

ღირებულების 98ფე-დან 126ფე-მდე ზრდის მეშვეობით). შესაბამისად, ობლიგაცია 

აისახება გარიგების ფასით. ვინაიდან ობლიგაცია შეფასდება ამორტიზებული 

ღირებულებით, გარიგების დანახარჯები ჩაირთვება ობლიგაციის თავდაპირველ 

შეფასებაში.  

 

თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ ობლიგაცია (ფინანსური აქტივი) 100ფე     

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   100ფე  

ობლიგაციებში ინვესტიციის აღიარება. 

100ფე გაიზრდება 126ფე-მდე ოთხი წლის მანძილზე (იხ. მაგალითი 71).   

 
მაგალითები—ფინანსური ვალდებულებები 

 

მაგ. 51 საწარმო ყიდულობს საქონელს მწარმოებლისგან 400ფე-ად 120-დღიანი უპროცენტო 

კრედიტით, რაც მოცემული დარგის ბიზნესის ჩვეულებრივ პრაქტიკას წარმოადგენს. 

საწარმო სავაჭრო მოთხოვნას თავდაპირველად აღიარებს  400 ფე-ად (გადასახდელი 

ფულადი სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით. გარიგებას ადგილი აქვს 

ბიზნესის ჩვეულებრივ პირობებში და ადგილი არ აქვს ნაგულისხმევ ფინანსურ 

ოპერაციას, ამიტომ არ არის საჭირო დისკონტირება. თავდაპირველი აღიარებისას 

საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ მარაგები (აქტივი) 400ფე     
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 კრ სავაჭრო ვალდებულება (ფინანსური 

ვალდებულება) 

  400 ფე 

მარაგების კრედიტით შეძენის აღიარება. 

 

მაგ. 52 საწარმომ 20X1 წლის 1-ლი ნოემბერიდან დაიქირავა  საოფისე შენობა  თვეში 1,000 ფე-ად.  

წლის ბოლოს (20X1 წლის 31 დეკემბერს) საწარმოს ჯერ არ ჰქონდა გადახდილი ქირა. ამ 

ტერიტორიაზე მეიჯარეები შესაძლებლობას აძლევენ მოიჯარეებს საიჯარო 

გადასახდელები კვარტალში ერთხელ პერიოდის ბოლოს გადაიხადონ.  

საწარმოს ნოემბრიდან დეკემბრამდე ქონების სარგებლობისთვის გადასახდელი აქვს 

2000 ფე. მეიჯარის მიერ შეთავაზებული მოკლევადიანი კრედიტი მიღებული 

პრაქტიკაა ამ დარგში და ადგილი არ აქვს ნაგულისხმევ ფინანსურ ოპერაციას. 

საჟურნალო გატარებები პირველი ორ თვის საიჯარო გადასახდელების აღიარებისთვის 

არის:  

დბ მოგება ან ზარალი (საიჯარო ხარჯი)  2,000ფე     

 კრ საიჯარო ვალდებულება (ფინანსური 

ვალდებულება) 

  2,000 ფე 

საიჯარო ხარჯის დარიცხვის აღიარება. 

 

აღნიშნული თანხის დისკონტირება მოხდება იმ შემთხვევაში თუ, ანგარიშსწორების 

ვადა ჩვეულებრივ ბიზნეს საქმიანობაზე ხანგრძლივადაა გადავადებული და მოიცავს 

ნაგულისხმევ ფინანსურ ოპერაციას. 

მაგ. 53 საწარმოს მომწოდებლისთვის გადასახდელი ვალდებულების დასაფარად, ბანკში აქვს 

უპროცენტო ოვერდრაფტი 1,500 ფე-ის ოდენობით. ოვერდრაფტი დაფარვადია 

მოთხოვნისთანავე. ბანკს არ უჩვენებია, რომ მოითხოვს დაფარვას უახლოეს მომავალში. 

საწარმო არ მოელის ამ თანხის გადახდას წლის განმავლობაში.  

საწარმო აღიარებს ფინანსურ ვალდებულებას 1500ფე-ის ოდენობის ოვერდრაფტის 

თანხაზე. რადგან ოვერდრაფტი დაფარვადია მოთხოვნისთანავე, იგი აღიარდება 

ნომინალური ღირებულებით და არ მოხდება მისი დისკონტირება საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთით.    

თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ სავაჭრო ვალდებულება (ფინანსური ვალდებულება) 1,500ფე     

 კრ ოვერდრაფტი (ფინანსური ვალდებულება)   1,500 ფე 

სავაჭრო ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

 

 

 

 

მაგ. 54 ბანკმა საწარმოზე გასცა ოთხწლიანი სესხი 5,000 ფე,  ჩვეულებრივი საბაზრო პირობით, 

ფიქსირებული წლიური 8%-იანი საპროცენტო განაკვეთით. პროცენტი გადასახდელია 

ყოველი წლის ბოლოს. 8% მიიჩნევა საბაზრო საპროცენტო განაკვეთად მსგავს 

ოთხწლიან სესხებზე, რომელთა პროცენტი გადასახდელია ყოველწლიურად პერიოდის 

ბოლოს. 
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რადგან პროცენტი გადასახდელია საბაზრო განაკვეთით ასეთი ტიპის სესხისთვის, 

საწარმო თავდაპირველად სესხს ასახავს გარიგების ფასით (5,000 ფე). თავდაპირველი 

აღიარებისას საჟურნალო გატარებები არის: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 5,000 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   5,000 ფე 

ბანკის სესხის აღიარება. 

 

შენიშვნა: რადგან სესხზე პროცენტი ირიცხება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით, 

ბანკისთვის გადასახდელი ფულადი სახსრების დღევანდელი ღირებულება გარიგების 

ფასის - 5,000 ფე-ის ტოლი იქნება (იხ. ქვემოთ მოცემული გამოთვლა). 

ვადა  

გადასახდელი 

ფულადი სახსრები 

(ა) 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი (8%) 

(ბ) 

დღევანდელი 

ღირებულება 

(ა) x (ბ) 

წელი 1            400  0.9259      370.37  

წელი 2           400  0.8573      342.94  

წელი 3           400  0.7938      317.53  

წელი 4           400  0.7350      294.01  

წელი 4        5,000  0.7350   3,675.15  

   5,000.00 

 

მაგ. 55 ფაქტები იგივეა, რაც 54-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში საწარმო იღებს სესხს სესხის 

პროფესიონალი ბროკერის კონსულტაციის მიღების შემდეგ. ბროკერი საწარმოს 

აკისრებს 100 ფე-ს.  

სესხი თავდაპირველად აღირიცხება გარიგების ფასიდან ბროკერის ჰონორარის 

გამოკლებით (4,900ფე). საჟურნალო გატარებები შეადგენს: 

სესხი 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 5,000 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   5,000 ფე 

სესხის აღიარება. 

 

გარიგების საფასური 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 100ფე     

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   100 ფე 

სესხის აღებასთან დაკავშირებული დანახარჯების აღიარება. 

 

შენიშვნა: საწყისი აღიარებისას აღიარებული ოდენობა (4,900ფე) გაიზრდება 5,000 ფე-

მდე ვადის მანძილზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით, 

როდესაც დამატებით აღიარებული პროცენტი 100 ფე-ს შეადგენს სესხის ვადის 

განმავლობაში (იხ. 73-ე მაგალითი). 

 

მაგ. 56 ბანკი საწარმოზე გასცემს ოთხწლიან სესხს 5,000 ფე-ის ოდენობით მსგავს სესხებზე 

არსებული ჩვეულებრივი საბაზრო პირობით, მათ შორის ცვალებადი საპროცენტო 

განაკვეთის დარიცხვით, რომელიც განსაზღვრულია, როგორც LIBOR-ს პლუს 250 
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საბაზისო ერთეული, ხოლო პროცენტი გადასახდელია ყოველწლიურად პერიოდის 

ბოლოს.  

ვინაიდან პროცენტი გადასახდელია მსგავს სესხებზე არსებული საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთითსაწარმოს მიერ სესხი აისახება გარიგების ფასით (5,000ფე).  საჟურნალო 

გატარებები შეადგენს: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 5,000ფე     

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   5,000 ფე 

ბანკის სესხის აღიარება. 

 

შენიშვნა: სესხის აღებასთან დკავშირებული გარიგების საფასური რომ ყოფილიყო 50 ფე, 

მისი აღრიცხვა მოხდებოდა 4,950 ფე-ად. საჟურნალო გატარებები შეადგენდა: 

 

გარიგების საფასური 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 50ფე     

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   50 ფე 

 

შენიშვნა:  გარიგების საფასური- 50 ფე ამორტიზებული იქნებოდა სესხის ვადის 

განმავლობაში ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. 
 

მაგ. 57 ბანკმა საწარმოზე გასცა 5,000 ფე-ის ოდენობის სესხი, 10%-იანი საპროცენტო 

განაკვეთით, პროცენტი გადასახდელია ყოველი წლის ბოლოს. მსგავს ხუთწლიან 

ფიქსირებულ საპროცენტო განაკვეთიან სესხებზე, რომელთა პროცენტიც გადასახდელია 

ყოველი წლის ბოლოს, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი  8%-ს შეადგენს. ბანკმა 

საწარმოს დამატებით გადასცა 400 ფე (წინასწარი საზღაური), მაღალი საპროცენტო 

განაკვეთის გადახდის დასაკომპენსირებლად. 

ვინაიდან 400 ფე ითვლება რომ ახდენს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე მაღალი 

პროცენტის გადახდის კომპენსირებას, საწარმო, ფაქტობრივად, იხდის ჩვეულებრივ 

საბაზრო განაკვეთს 5,400ფე-ის სესხში. შესაბამისად, სესხის აღრიცხვა უნდა მოხდეს 

გარიგების ოდენობით, რაც წარმოადგენს სესხის ნომინალურ ღირებულებას პლუს 

წინასწარ ფულადი სახსრების გადახდა (ანუ 5,400 ფე). საწყისი აღიარებისას 

საჟურნალო გატარებები შეადგენს: 

სესხი 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 5,000 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   5,000 ფე 

ბანკის სესხის აღიარება. 

 

წინასწარი საკომპენსაციო გადახდა 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 400ფე     

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   400 ფე 

ბანკისგან მიღებული წინასწარი კომპენსაციის აღიარება. 

 

შემდგომი აღიარებისას საჟურნალო გატარებები ილუსტრირებულია 75-ე მაგალითში.  
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5,400ფე ტოლია სესხის დღევანდელი ღირებულებისა (იხ. ქვემოთ მოცემული 

გამოთვლა): 

ვადა 

  

გადასახდელი 

ფულადი სახსრები 

(ა) 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი (8%)  

(ბ) 

დღევანდელი 

ღირებულება 

(ა)x(ბ) 

წელი 1  500 0.9259 462.96 

წელი 2 500 0.8573 428.67 

წელი 3 500 0.7938 396.92 

წელი 4 500 0.7350 367.51 

წელი 5 500 0.6806 340.29 

წელი 5 5,000 0.6806 3402.92 

   5,399.27 
 

სხვაობა 5,399.27 ფე-სა (ცხრილში) და 5,400 ფე-ს შორის  დამრგვალების შედეგია.  

 

მაგ. 58 20X0 წლის პირველ იანვარს A საწარმომ გამოუშვა სავალო ინსტრუმენტი 1,250 ფე-ის 

ღირებულებით. ძირი თანხა არის 1,250 ფე და დაფარვის თარიღი ფიქსირებულია - 20X4 

წლის 31 დეკემბერი. სავალო შეთანხმების თანახმად საპროცენტო განაკვეთი 

განისაზღვრება ძირ თანხაზე პროცენტის დარიცხვით შემდეგნაირად: 6% 20X0 წელს 

(75ფე), 8% 20X1 წელს (100ფე), 10% 20X2 წელს (125ფე), 12% 20X3 წელს (150ფე) და 

16.4% 20X4 წელს (205ფე). საწარმომ გადახდების სტრუქტურირება ასეთი ფორმით 

მოახდინა საკუთარი ფულადი ნაკადების მართვის მიზნით. მსგავსი სესხებისთვის 

გამოყენებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 10%-ს. 

გაურკვეველია სავალო ინსტრუმენტის საპროცენტო განაკვეთი არის თუ არა ტოლი 

მსგავსი სესხებისთვის გამოყენებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის. მომავალი 

გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება, რომელიც დისკონტირებულია საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთით არის 1,250.62ფე. ეს დაახლოებით ტოლია გარიგების ფასისა, 

რაც მოსალოდნელი იქნებოდა ორ არადაკავშირებულ მხარეს შორის გაცემული 

სესხისთვის („გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით“). შესაბამისად, თავდაპირველი 

აღიარებისას სესხი ფასდება 1,250ფე-ად.  

საჟურნალო გატარებები არის: 

თავდაპირველი აღიარება 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 1,250ფე     

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   1,250ფე  

საწარმოს მიერ გამოშვებული სავალო ინსტრუმენტისთვის სახელშეკრულებო ვალდებულებების 

აღიარება. 
 

გატარებები, რომლებიც უნდა გაკეთდეს შემდგომი შეფასების დროს განსაზღვრულია 

76-ე მაგალითში. 

ქვემოთ იხილეთ დღევანდელი ღირებულების გამოთვლა 10% საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთით: 

ვადა  

გადასახდელი ფულადი 

სახსრები 

(ა) 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი (10%) (ბ) 

დღევანდელი 

ღირებულება 

(აx(ბ) 

 

20X0  75  0.9091             68.18  

20X1 100 0.8264             82.64  
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20X2 125 0.7513             93.91 

20X3 150 0.6830           102.45 

20X4 1,455 (205 + 1,250) 0.6209           903.44 

  სულ 1,250.62 

 

არაარსებითი სხვაობა 1,250.62ფე-სა (ზემოთ მოცემულ ცხრილში) და 1,250ფე-ს შორის 

დამრგვალების შედეგია.  

შემდგომი შეფასება 
 

11.14 ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმომ ფინანსური ინსტრუმენტები 

უნდა შეაფასოს იმგვარად, როგორც განსაზღვრულია ქვემოთ, გარიგების 

დანახარჯების გამოქვითვის გარეშე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ინსტრუმენტის 

გაყიდვისას, ან სხვა ფორმით გასვლისას: 

 

(ა)   სავალო ინსტრუმენტები, რომლებიც 11.8(ბ) პუნქტის პირობებს აკმაყოფილებს, 

უნდა შეფასდეს ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით. 11.15-11.20 პუნქტებში მოცემულია მითითებები 

ამორტიზებული ღირებულების განსაზღვრის შესახებ ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის გამოყენებით. სავალო ინსტრუმენტები, რომლებიც 

კლასიფიცირებულია, როგორც მოკლევადიანი აქტივები ან მოკლევადიანი 

ვალდებულებები, უნდა შეფასდეს გადასახდელი ან მისაღები ფულადი სახსრების 

ან სხვა სახის კომპენსაციის არადისკონტირებული ღირებულებით (ანუ 

გაუფასურების გამოკლებით - იხ. 11.21-11.26 პუნქტები), იმ შემთხვევის გარდა, 

როდესაც შეთანხმება შინაარსით ფინანსურ ოპერაციას წარმოადგენს (იხ. 11.13 

პუნქტი); 

(ბ)  სესხის მიღების ვალდებულება, რომელიც აკმაყოფილებს 11.8 (გ) პუნქტის 

პირობებს, უნდა შეფასდეს თვითღირებულებით (რომელიც ზოგჯერ წარმოადგენს 

ნულს), გაუფასურების თანხის გამოკლებით; 

(გ)  არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებში და არადაბრუნებად 

ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში განხორციელებული ინვესტიციები 

უნდა შეფასდეს შემდეგნაირად (რეალური ღირებულების შესახებ მითითებები 

მოცმულია 11.27-11.32 პუნქტებში): 

(i)   თუ აქციები საჯაროდ იყიდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ან მისი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება სხვა მხრივ არის შესაძლებელი, 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, ინვესტიცია უნდა 

შეფასდეს რეალური ღირებულებით, ხოლო რეალურ ღირებულებაში 

მომხდარი ცვლილებები აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში; და 

(ii)  ყველა სხვა ამგვარი ინვესტიცია უნდა შეფასდეს თვითღირებულებიდან 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. 

(ა), (ბ) და (გ) (ii) ქვეპუნქტებში აღწერილი ფინანსური აქტივებისთვის საწარმომ 

უნდა შეაფასოს გაუფასურება ან თანხის ამოღების შეუძლებლობა (უიმედო ვალი). 

ამ საკითხების შესახებ მითითებები მოცემულია 11.21-11.26 პუნქტებში. 

 

 

მაგალითები—ფინანსური აქტივები 
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მაგ. 59 საწარმომ წლის მანძილზე შეიძინა ბაზარზე კოტირებული კომპანიის 50 

არადაბრუნებადი ჩვეულებრივი აქცია 500 ფე-ის  სანაცვლოდ და გასწია საბროკერო 

ოპერაციის ხარჯი 10ფე-ის ოდენობით. წლის ბოლოს აქციები კოტირებული იყო 

თითოეული 11ფე-ად.    

საწარმო ინვესტიციას წილობრივ ინსტრუმენტებში თავდაპირველად  აღიარებს 500 ფე-

ად. (იხ. 41-ე მაგალითი). რადგან აქციები საჯაროდ იყიდება ფასიანი ქაღალდების 

ბაზარზე, საწარმომ, თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, ინვესტიცია უნდა შეაფასოს 

რეალური ღირებულებით და რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები ასახოს 

მოგებაში ან ზარალში.(იხ. 11.14(გ)(i) პუნქტი).  

შესაბამისად, საჟურნალო გატარებები არის: 

შემდგომი შეფასება 

დბ ინვესტიცია წილობრივ ინსტრუმენტებში (ფინანსური 

აქტივი) 

50ფე     

 კრ მოგება ან ზარალი—შემოსულობა ინვესტიციიდან 

წილობრივ ინსტრუმენტებში 

  50 ფე 

რეალური ღირებულების ცვლილების აღიარება ცვლილების პერიოდში. 

 

მაგ. 60 საწარმომ წლის მანძილზე შეიძინა არაკოტირებული კომპანიის 50 არადაბრუნებადი 

ჩვეულებრივი აქცია 500 ფე-ის  სანაცვლოდ და გასწია საბროკერო ოპერაციის ხარჯი 10 

ფე-ის ოდენობით. აქციები საჯაროდ არ იყიდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე და 

აქციების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება სხვაგვარად არ არის 

შესაძლებელი მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

საწარმომ თავდაპირველად აღიარა ინვესტიცია წილობრივ ინსტრუმენტებში 510 ფე-ის 

ოდენობით (იხ. 42-ე მაგალითი).  

შემდგომი შეფასებისას წლის ბოლოს, რადგან რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება არ არის შესაძლებელი მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე, საწარმომ უნდა შეაფასოს ინვესტიცია თვითღირებულებიდან დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (იხ. 11.14 (გ)(ii) 

პუნქტი). თუ დავუშვებთ, რომ არ არსებობს აქტივის გაუფასურების მაჩვენებელი, 

ინვესტიცია შეფასდება 510 ფე-ად (500 ფე, რომლითაც თავდაპირველი აღიარებისას 

მოხდა შეფასება + 10 ფე გარიგების საფასური.).     

მაგ. 61 20X1 წლის 15 დეკემბერს საწარმომ მომხმარებელს გაუწია 200 ფე-ის მომსახურება, 

რომელიც გადახილი უნდა ყოფილიყო 60 დღის ვადაში.  მომხმარებელს წლის ბოლოს 

(20X1 წლის 31 დეკემბერს) არ ქონდა გადახდილი დავალიანება. 

საწარმომ თავდაპირველად აღიარა სავაჭრო მოთხოვნა 200 ფე-ად (იხ. 43-ე მაგალითი).  

სავაჭრო მოთხოვნა არის მიმდინარე აქტივი და ადგილი არ აქვს ფარულ ფინანსურ 

ოპერაციას. შემდგომი შეფასებისას, თუ გავითვალისწინებთ რომ მომხმარაბელი მთლიან 

თანხას გადაიხდის წლის დასრულებიდან მოკლე ვადაში, 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

სავაჭრო მოთხოვნის შეფასება გაგრძელდება მისაღები ფულადი სახსრების 

არადისკონტირებული ღირებულებით (200 ფე-ად).  

მაგალითები—ფინანსური ვალდებულებები 
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მაგ. 62 20X2 წლის 1-ელ ნოემბერს საწარმომ მწარმოებლისგან შეიძინა საქონელი 400 ფე-ად, 120 

დღიანი უპროცენტო კრედიტით, რაც ამ დარგისათვის ჩვეულებრივ საბაზრო პირობას 

წარმოადგენს. საწარმოს ფინანსური წლის ბოლოს (20X2 წლის 31 დეკემბერს) არ ჰქონდა 

დაფარული მომწოდებლის დავალიანება.  

20X2 წლის 1-ელ ნოემბერს საწარმომ თავდაპირველად აღიარა სავაჭრო ვალდებულება 

400 ფე-ად (იხ. 51-ე მაგალითი).  

სავაჭრო ვალდებულება არის მოკლევადიანი ვალდებულება, ხოლო გარიგებას ადგილი 

ჰქონდა ბიზნესის ჩვეულებრივი პირობებით, ფარული ფინანსური ოპერაციის გარეშე. 

შესაბამისად, შემდგომი შეფასებისას 20X2 წლის 31 დეკემბერს სავაჭრო ვალდებულების 

შეფასება გაგრძელდება გადასახდელი ფულადი სახსრების არადისკონტირებული 

თანხით (400 ფე). 

მაგ. 63 საწარმო სარგებლობს ბანკის უპროცენტო ოვერდრაფტის ლიმიტით. ოვერდრაფტი 

ბანკის მოთხოვნისთანავე დაფარვადია. თუმცა, ბანკს არ მიუნიშნებია, რომ მოითხოვს 

დაფარვას უახლოეს მომავალში. საწარმოს ფინანსური წლის ბოლოს ოვერდრაფტზე 

დაუფარავია 2,000 ფე. საწარმო არ მოელის ამ თანხის დაფარვას წლის განმავლობაში.  

საწარმო ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში  2,000 ფე-ის ოდენობის ოვერდრაფტს 

აღიარებს ფინანსურ ვალდებულებად. იგი არ არის დისკონტირებული საბაზრო 

განაკვეთით რადგან მოთხოვნისთანავე დაფარვადია. 

ამორტიზებული ღირებულება და ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

მეთოდი  
 

11.15 ფინანსური აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების ამორტიზებული ღირებულება 

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის წარმოადგენს შემდეგი სიდიდეების ნეტო 

ღირებულებას: 

(ა)      თანხა, რომლითაც ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება 

შეფასებულია თავდაპირველი აღიარებისას; 

(ბ)      გამოკლებული ძირი თანხის დასაფარად გადახდილი თანხები; 

(გ)      მიმატებული ან გამოკლებული დაგროვილი ამორტიზაციის თანხა, რომელიც 

მიიღება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით 

თავდაპირველად აღიარებულ და დასაფარ თანხებს შორის განსხვავების 

მიმართ; და 

(დ)     გამოკლებული, ფინანსური აქტივის შემთხვევაში, გაუფასურების ზარალის ან 

უიმედო ვალის შემცირების თანხა (პირდაპირ, ან რეზერვების ანგარიშების 

გამოყენებით). 

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებსაც არ გააჩნია 

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი, დაკავშირებული არ არის ისეთ 

შეთანხმებასთან, რომელიც ფინანსურ ოპერაციას წარმოადგენს და კლასიფიცირდება, 

როგორც მოკლევადიანი აქტივები ან მოკლევადიანი ვალდებულებები, 

თავდაპირველად შეფასდება არადისკონტირებული ღირებულებით, 11.13 პუნქტის 

მიხედვით. აქედან გამომდინარე, მათზე არ ვრცელდება (გ) პუნქტის მოთხოვნა. 

11.16 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდი არის ფინანსური აქტივის ან ფინანსური 

ვალდებულების (ან ფინანსური აქტივების, ან ფინანსური ვალდებულებების 

ჯგუფის) ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლისა და საპროცენტო 

შემოსავლების ან ხარჯების შესაბამის პერიოდზე მიკუთვნების მეთოდი. ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთი არის განაკვეთი, რომლის მეშვეობით ფინანსური 
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შენიშვნები  
 

თუ ოპერაციების დაფინანსება ხდება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით „გაშლილი 

ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებულ გარიგებაში, გარიგების ფასი, როგორც 

წესი, უახლოვდება მომავალი გადასახდელების დღევანდელ ღირებულებას, 

რომლებიც დისკონტირებულია საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით. ფინანსური 

ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც დაფინანსებულია საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთით და შესაბამისად ასახულია გარიგების ფასით, ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთი თავდაპირველი აღიარებისას, ჩვეულებრივ, იქნება საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი (იხ. 66-ე და 72-ე მაგალითები). თუმცა, გარიგების დანახარჯებისა და 

პრემიების და დისკონტების არსებობა ხშირად ნიშნავს, რომ ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთი არ არის იმ ინსტრუმენტის საბაზრო განაკვეთის ტოლი, რომელსაც არ აქვს 

აღნიშნული მახასიათებლები (იხ. 73-ე მაგალითი). 

ფინანსური ვალდებულების შემთხვევაში, თუ კრედიტორი მოითხოვს განსაზღვრულ 

თარიღში ვალდებულების დაფარვას, საწარმო ვერ მიიჩნევს დაფარვის ვადად დროის 

უფრო ხანგრძლივ პერიოდს. მაგალითად, თუ სესხი დაფარვადია მოთხოვნისთანავე ან 

განსაზღვრული თარიღისთვის მომავალში, საწარმომ ამორტიზირებული 

ღირებულების გამოთვლის მიზნით უნდა დაუშვას, რომ დაფარვას ადგილი ექნება 

აღნიშნული თარიღისათვის. 

 

 

11.17 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლისას, საწარმომ ფულადი ნაკადები 

უნდა შეაფასოს ფინანსური ინსტრუმენტის ყველა სახელშეკრულებო პირობის 

(მაგალითად, წინასწარგადახდის ოფციონი, ქოლ-ოფციონები და მსგავსი სახის 

ოფციონები) გათვალისწინებით; ასევე უნდა გაითვალისწინოს იმ მომენტისთვის 

ცნობილი, უკვე წარმოშობილი საკრედიტო დანაკარგები, მაგრამ არ უნდა 

გაითვალისწინოს შესაძლო სამომავლო საკრედიტო დანაკარგები. 

 
მაგალითი—ამორტიზაციის პერიოდი 

 

ინსტრუმენტის მოსალოდნელი ვადის ან, როდესაც შესაფერისია, უფრო მოკლე ვადის 

განმავლობაში მისაღები ან გადასახდელი სავარაუდო ფულადი სახსრები ზუსტად 

დისკონტირდება ფინანსური აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების წმინდა 

საბალანსო ღირებულებამდე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი უნდა განისაზღვროს 

ფინანსური აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების საბალანსო ღირებულებაზე 

დაყრდნობით, რომელიც მას გააჩნია საწყისი აღიარებისას. ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდის მიხედვით: 

(ა)       ფინანსური აქტივის (ვალდებულების) ამორტიზებული ღირებულება არის 

მომავალში მისაღები (გადასახდელი) ფულადი სახსრების დღევანდელი 

ღირებულება, რომელიც დისკონტირებულია ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთით; და 

(ბ)       პერიოდის საპროცენტო ხარჯი (შემოსავალი) ტოლია მოცემული პერიოდის 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთისა და ფინანსური ვალდებულების (აქტივის) 

საბალანსო ღირებულების ნამრავლის, რომელიც მას ჰქონდა პერიოდის 

დასაწყისში. 

 



მოდული 11—ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 
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მაგ. 64 საწარმო მეკავშირე საწარმოზე გასცემს ხუთწლიან სესხს 5%-იანი საპროცენტო 

განაკვეთით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს ყოველწლიური პერიოდის ბოლოს.  

ხელშეკრულების თანახმად, მეკავშირე საწარმოს შეუძლია სესხი დაფაროს წინასწარ, 

რაზეც არ დაერიცხება ჯარიმა. წინასწარ დაფარვის ოფციონი არ არის დამოკიდებული 

მომავალ მოვლენებზე.  

თუ საწარმო დასაწყისისთვის ივარაუდებს, რომ მეკავშირე საწარმო წინასწარ არ 

დაფარავს სესხს, ამორტიზაციის პერიოდი იქნება 5 წელი. 

თუ საწარმო დასაწყისისთვის ივარაუდებს, რომ მეკავშირე ორი წლის შემდეგ წინასწარ 

დაფარავს სესხს,, ამორტიზაციის პერიოდი იქნება ორი წელი. სხვა სიტყვებით, 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრის დროს სესხი მიიჩნევა ორწლიან 

სესხად. (5%-იანი განაკვეთის გადახდა მხოლოდ ორი წლის განმავლობაში და ძირი 

თანხის წინასწარ გადახდა მეორე წლის ბოლოს). 

11.18 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლისას, საწარმომ ფინანსური 

ინსტრუმენტის სავარაუდო ვადის მიხედვით უნდა მოახდინოს ამ ფინანსურ 

ინსტრუმენტთან დაკავშირებული ყველანაირი საზღაურის, გადახდილი ფინანსური 

ხარჯის ან მიღებული ფინანსური შემოსავლის (როგორიცაა ე.წ. „სხვა თანხები“), 

გარიგების დანახარჯების, პრემიების ან დისკონტების ამორტიზება, ყველა 

შემთხვევაში, გარდა შემდეგისა: საწარმომ უნდა გამოიყენოს უფრო მოკლე 

ამორტიზაციის პერიოდი, თუ ეს არის პერიოდი, რომელსაც უკავშირდება 

საზღაურების, გადახდილი ფინანსური ხარჯების ან მიღებული ფინანსური 

შემოსავლების, გარიგების დანახარჯების, პრემიების ან დისკონტების წარმოშობა. ეს ის 

შემთხვევაა, როდესაც ცვლადი, რომელთანაც დაკავშირებულია საზღაურები, 

გადახდილი ფინანსური ხარჯები ან მიღებული ფინანსური შემოსავლები, გარიგების 

დანახარჯები, პრემიები ან დისკონტები იცვლება/ხელახლა შეფასდება საბაზრო 

განაკვეთების მიხედვით, ფინანსური ინსტრუმენტის დაფარვის ვადის დადგომამდე. 

ასეთ სიტუაციაში, ამორტიზაციის მიზანშეწონილი პერიოდი იქნება მომდევნო 

ამგვარი ხელახალი შეფასების თარიღამდე პერიოდი. 

 
შენიშვნები  
 

თუ პრემია ან დისკონტი ცვალებადი განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტზე (მაგალითად 

ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებს 11.9(ა)(iii) ან (iv)პუნქტების პირობებს) 

ასახავს პროცენტს, რომელიც დარიცხულია ინსტრუმენტზე პროცენტის ბოლო 

გადახდის შემდეგ, ან  ასახავს საბაზრო განაკვეთებში მას შემდეგ მომხდარ 

ცვლილებებს, რაც ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთი გადაანგარიშებული იქნა 

საბაზრო განაკვეთების მიხედვით, მისი ამორტიზება უნდა მოხდეს მომდევნო 

თარიღისთვის, როდესაც ცვალებადი პროცენტი კვლავ გადაანგარიშდება საბაზრო 

განაკვეთების მიხედვით. ეს იმიტომ ხდება, რომ პრემიის ან დისკონტის წარმოშობა 

უკავშირდება პერიოდს საპროცენტო განაკვეთის მომდევნო გადაანგარიშების 

თარიღამდე, რადგან აღნიშნული თარიღისთვის ცვლადი, რომელსაც უკავშირდება 

პრემიის ან დისკონტის წარმოშობა (საპროცენტო განაკვეთები) გადაანგარიშდება 

საბაზრო განაკვეთების მიხედვით. თუმცა, თუ პრემია ან დისკონტი წარმოიქმნება 

ფინანსურ ინსტრუმენტში მითითებული ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთის 

საკრედიტო სპრედის, ან სხვა ცვლადების ცვლილების შედეგად,  რომლებიც არ 

გადაანგარიშდება საბაზრო განაკვეთების მიხედვით, მათი ამორტიზება უნდა მოხდეს 

ფინანსური ინსტრუმენტის მოსალოდნელი არსებობის მანძილზე. 



მოდული 11—ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 
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ჩვეულებრივ, მიზანშეწონილია ცვალებადი განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტის 

დაფუძნების ან შეძენის მიზნით გაწეული გარიგების დანახარჯების ამორტიზება 

ინსტრუმენტის მოსალოდნელი არსებობის ვადის მიხედვით, რადგან ასეთის სახის 

ხარჯები არ ექვემდებარება ხელახალ შეფასებას და არ არის დაკავშირებული სესხის 

რაიმე კონკრეტულ ვადასთან. 

გარიგების დანახარჯების განხილვისთვის იხილეთ 11.13 პუნქტის ქვემოთ მოცემული 

შენიშვნები და მაგალითები. 

 

მაგალითი—ამორტიზაციის პერიოდი 
 

მაგ. 65 ბანკი საწარმოზე გასცემს ხუთწლიან სესხს 1,000 ფე-ს ოდენობით. სესხს პირველი ორი 

წელი პროცენტი არ ერიცხება. ამის შემდგომ, პროცენტი გადასახდელია ყოველი თვის 

ბოლოს. გადასახდელი პროცენტი ცვალებადია და დამოკიდებულია ყოველი თვის 

დასაწყისში იურისდიქციაში კოტირებულ ბაზარზე არსებულ კოტირებულ საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთზე.. საწარმოს მოეთხოვება წინასწარი საზღაურის გადახდა 70 ფე-ს 

ოდენობით.  

საზღაური 70 ფე-ს ოდენობით ამორტიზებული იქნება პირველი ორი წლის 

განმავლობაში (და არა სრული ხუთი წლის განმავლობაში). ამის მიზეზი არის ის, რომ 

პროცენტი იცვლება/ხელახლა შეფასდება საბაზრო განაკვეთების მიხედვით ორი წლის 

შემდეგ.   

სესხი შესაძლოა ჩაითვალოს ფიქსირებული განაკვეთით ორი წლის განმავლობაში, 

რადგან პროცენტი - 70 ფე ნაწილდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით. ამის ერთ-ერთი გზა არის შემდეგი:   

 საბალანსო ღირებულება 
პერიოდის დასაწყისში 

საპროცენტო 
შემოსავალი   

3.695%(ა)-ზე 

საბალანსო ღირებულები 
პერიოდის ბოლოს 

წელი 1 930.00 34.37 964.37 

წელი 2 964.37 35.63 1,000.00 
 

(ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 3.695% არის განაკვეთი, რომლითაც 930 ფე იზრდება 

1,000 ფე-მდე ორი წლის მანძილზე მანძილზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება 

განისაზღვროს ექსელის „პარამეტრის შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით (იხ. 11.20 პუნქტის 

ქვემოთ მოცემული შენიშვნა). 

 

შენიშვნა: თავდაპირველი აღიარებისას, სესხის საბალანსო ღირებულება შეადგენს 930 

ფე-ს (1,000 ფე შემცირებული წინასწარი გადახდილი პროცენტით 70 ფე-ით). 

საპროცენტო ხარჯების დარიცხვით სესხი იზრდება 930 ფე-დან 1,000 ფე-მდე ორი 

წლის მანძილზე. 

11.19 ცვალებადი განაკვეთის მქონე ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის, 

ფულადი ნაკადების პერიოდული ხელახალი შეფასებები, რომლებმაც უნდა ასახოს 

საბაზრო განაკვეთებში მომხდარი ცვლილებები, იწვევს ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის ცვლილებას. იმ შემთხვევაში, თუ ცვალებადი განაკვეთის მქონე ფინანსური 

აქტივი ან ვალდებულება თავდაპირველად აღიარებულია თანხით, რომელიც ტოლია 

ინსტრუმენტის ვადის გასვლისას მისაღები ან გადასახდელი ძირი თანხის, სამომავლო 
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საპროცენტო გადასახდელების ხელახალი შეფასება, როგორც წესი, მნიშვნელოვან 

გავლენას არ ახდენს აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულებაზე. 

11.20 თუ საწარმო ცვლის გადასახდელი ან მისაღები თანხების სააღრიცხვო შეფასებებს, მან 

უნდა დააკორექტიროს ფინანსური აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების (ან 

ფინანსური ინსტრუმენტების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება, რათა ასახოს 

ფულადი ნაკადების ფაქტობრივი და შესწორებული შეფასებები. საწარმომ ფინანსური 

ინსტრუმენტის შესწორებული საბალანსო ღირებულება უნდა განსაზღვროს 

შეფასებული მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების გამოთვლით, 

ფინანსური ინსტრუმენტის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

გამოყენებით. საწარმომ კორექტირების თანხა შემოსავლის ან ხარჯის სახით უნდა 

აღიაროს მოგებაში ან ზარალში იმ თარიღისთვის, როდესაც განხორციელდა შესწორება. 

 
 
 
შენიშვნები  
 

ფულადი ნაკადები, რომლებიც დისკონტირებულია ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მისაღებად, არის სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადები, რომელთა 

წარმოშობა ხელმძღვანელობისთვის მოსალოდნელია ინსტრუმენტის  მოსალოდნელი 

არსებობის ვადის მანძილზე. თუ ფაქტობრივი ფულადი ნაკადები მოსალოდნელისგან 

განსხვავებული იქნება, საწარმომ უნდა შეცვალოსამორტიზებული ღირებულების 

გაანგარიშება. თუ საწარმო არ შეცვლისამორტიზებული ღირებულების გამოთვლებს, 

საბოლოო ფულადი ნაკადის გადაანგარიშების შემდეგ შესაძლოა 

მოთხოვნის/ვალდებულების ანგარიშზე დარჩეს ნაშთი, როდესაც  მისი საბალანსო 

ღირებულება ნულის ტოლია. ან პირიქით, შესაძლოა მოთხოვნის/ვალდებულების 

ანგარიშზე ნაშთი იყოს ნული, როდესაც მათი საბალანსო ღირებულება არ 

განულებულა.   

როდესაც ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტებისთვის 

(მაგალითად, ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებს 11.9(ა)(i) ან (ii) მუხლის 

პირობებს) ხდება ფულადი ნაკადების ხელახალი შეფასება, ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთი, საზოგადოდ, უცვლელი რჩება ინსტრუმენტის ვადის განმავლობაში და 

ამიტომ არ ხდება მისი განახლება. ამისგან განსხვავებით, როდესაც ფინანსური 

აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებებისთვის ცვალებადი საპროცენტო 

განაკვეთით (მაგალითად, ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებს 11.9(ა)(iii) ან (iv) 

პუნქტის პირობებს) ხდება ფულადი ნაკადების ხელახალი შეფასება საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებების ასახვის მიზნით, ხდება ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის განახლება. ამის მიზეზი არის ის, რომ ცვალდებადი 

საპროცენტო განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტებისათვის, დასაწყისისათვის, 

არამიზანშეწონილია ერთი ფიქსირებული განაკვეთის განსაზღვრა შეფასებული 

მომავალი ფულადი ნაკადების დისკონტირების მიზნით, რადგან ცვალებადი 

მისაღები/გადასახდელი საპროცენტო განაკვეთები ცვალებადი განაკვეთის მქონე 

ინსტრუმენტის სახელშეკრულებო პირობას წარმოადგენს. 

თუ ცვალებადი განაკვეთის მქონე ფინანსური აქტივი ან ვალდებულება 

თავდაპირველად აღიარებულია თანხით, რომელიც ტოლია ინსტრუმენტის ვადის 

გასვლისას მისაღები ან გადასახდელი ძირი თანხის, სამომავლო საპროცენტო 

გადასახდელების ხელახალი შეფასება, როგორც წესი, მნიშვნელოვან გავლენას არ 

ახდენს აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულებაზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ 
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ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ნებისმიერი თარიღისთვის, როგორც წესი, 

მიახლოებულია საბაზრო განაკვეთთან ამ თარიღისთვის (იხ. მაგალითები 77 და 78). 

მომავალი ფულადი ნაკადების ხელახალი შეფასება, რაც გამოწვეული არ არის საბაზრო 

განაკვეთების ცვლილებებით ან იმით, რომ ფინანსური ინსტრუმენტები არ არის 

ცვალებადი განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტები, როგორც წესი, გამოიწვევს საბალანსო 

ღირებულების ცვლილებას, რადგან ფულადი ნაკადების შესწორებული შეფასებები 

დისკონტირებულია ინსტრუმენტის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთით. კორექტირება აღიარებულია მოგებაში ან ზარალში შემოსავლის, ან 

ხარჯის სახით (იხ. 79-ე მაგალითი). 

 

 

მაგალითი - ხუთწლიანი სესხის ამორტიზებული ღირებულების განსაზღვრა ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა ობლიგაცია 900 ფე-ად და გარიგების დანახარჯებმა შეადგინა 50 

ფე. საპროცენტო შემოსავლის მიღება, რომელიც 40 ფე-ს შეადგენს, მოხდება ყოველწლიურად პერიოდის 

ბოლოს, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში (20X0 წლის 31 დეკემბრიდან 20X4 წლის 31 დეკემბრამდე). 

ობლიგაციის გამოსყიდვის სავალდებულო ვადაა 20X4 წლის 31 დეკემბერი, ხოლო სავალდებულო 

გამოსასყიდი თანხა - 1,100 ფე. 

წელი საბალანსო 

ღირებულება 

პერიოდის 

დასაწყისში 

საპროცენტო 

შემოსავალი 6.9584%-

ზე*  

ფულადი 

სახსრების მიღება 

საბალანსო 

ღირებულება 

პერიოდის ბოლოს 

 ფე ფე ფე ფე 

20X0 950.00  66.11  (40.00) 976.11  

20X1 976.11  67.92  (40.00) 1,004.03  

20X2 1,004.03  69.86  (40.00) 1,033.89  

20X3 1,033.89  71.94  (40.00)  1,065.83  

20X4 1,065.83  74.17  (40.00)  1,100.00 

   (1,100.00) 0  

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია - 6.9584%. ამ განაკვეთით ხდება ობლიგაციასთან დაკავშირებული, 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე: 

40 ÷ (1.069584)1 + 40 ÷ (1.069584)2 + 40 ÷ (1.069584)3 + 40 ÷ (1.069584)4 + 1,140 ÷ (1.069584)5 = 950 

 

 

 
შენიშვნები  
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის განაკვეთი, რომლის მეშვეობით 

ფინანსური ინსტრუმენტის მოსალოდნელი ვადის ან, როდესაც შესაფერისია, 

უფრო მოკლე ვადის განმავლობაში მისაღები ან გადასახდელი სავარაუდო 

ფულადი სახსრები ზუსტად დისკონტირდება ფინანსური აქტივის ან ფინანსური 

ვალდებულების წმინდა საბალანსო ღირებულებამდე თავდაპირველი აღიარებისას 
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(იხ. 11.16 პუნქტი). სხვა სიტყვებით, თავდაპირველი აღიარებისას საბალანსო 

ღირებულებას გამოკლებული სავარაუდო მისაღები ან გადასახდელი ფულადი 

სახსრები, რომლებიც დისკონტირებულია ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, 

ტოლია 0-ის. 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს ექსელის „პარამეტრის 

შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით. ეს ილუსტრირებულია ქვემო ხუთწლიანი 

ობლიგაციის მაგალითის გამოყენებით. დამატებითი ინფორმაცია „პარამეტრის 

შერჩევის“ ფუნქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ 

ექსელის დახმარების განყოფილებაში. 

 

როგორ გამოვიყენოთ „პარამეტრის შერჩევის“ ფუნქცია? 

ექსელის დოკუმენტში შეადგინეთ ცხრილი ქვემოთ მოცემული ნიმუშის 

მიხედვით. შეფერილ უჯრებში მოცემულია ფორმულები. სხვა ციფრები აღებულია 

ზემოთ მოცემული მაგალითიდან, რომელიც აღებულია მსს ფასს სტანდარტიდან.   

 

    A B C D E 

  1   

ეფექტური 

განაკვეთი Z%     

  2           

  

3 

წელი (α)  

საბალანსო 

ღირებულება 

პერიოდის 

დასაწყისში 

(β) 

საპროცენტო 

შემოსავალი Z%-

ზე  

(β = α x Z%) 

(γ)   

ფულადი 

სახსრების 

მიღება 

(δ) 

საბალანსო 

ღირებულება 

პერიოდის ბოლოს  

( δ = α+β+γ)   

  4   ფე ფე ფე ფე 

  5 20X0 950 =B5*C1 -40 =B5+C5+D5 

  6 20X1 =E5 =B6*C1 -40 =B6+C6+D6 

  7 20X2 =E6 =B7*C1 -40 =B7+C7+D7 

  8 20X3 =E7 =B8*C1 -40 =B8+C8+D8 

  9 20X4 =E8 =B9*C1 -1140 =B9+C9+D9 

  

 

ცხრილის მიზანია საბალანსო ღირებულების თანხა 20X4 წლის 31 დეკემბერს (E9 უჯრა) 

გაუტოლდეს ნულს, C1 უჯრის შეცვლის მეშვეობით. ამის გაკეთება შესაძლებელია 

„პარამეტრის შერჩევის“ ფუნქციის მეშვეობით. E9 უჯრა იქნება ნულის ტოლი თუ  C1 

უჯრაში ჩავწერთ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს. ეს განპირობებულია შემდეგი 

ფაქტით:: 

თავდაპირველი აღიარებისას საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული სავარაუდო 

მისაღები ან გადასახდელი ფულადი სახსრები, რომლებიც დისკონტირებულია 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, ტოლია 0-ის. 

შენიშვნა: „პარამეტრის შერჩევის“ ფუნქციის გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ C1 

უჯრა ცარიელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იმუშავებს „პარამეტრების 

შერჩევის“ ფუნქცია. მაგალითში C1 უჯრაში ‘Z%’ შეტანილია მხოლოდ საილუსტრაციო 

მიზნით.  
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„პარამეტრების შერჩევის“ გამოყენების ნაბიჯები: 

 მონაცემების (Data) მენიუში დააწკაპუნეთ ‘What-If Analysis’-ზე და აირჩიეთ 

პარამეტრების შერჩევა (‘Goal Seek)…’. ეკრანზე გამოვა პატარა ჩარჩო სათაურით 

„Goal Seek“, რომელსაც აქვს მონაცემების შესატანი სამი ჩარჩო. ამ ჩარჩოებს აწერია 

‘Set cell’, ‘To value’ და ‘By changing cell’. 

 ჩარჩოში ‘Set cell’ მიუთითეთ ის უჯრა, რომელშიც მოცემულია საბალანსო 

ღირებულება 20X4 წლის ბოლოს (E9 უჯრა). 

 ჩარჩოში ‘To value’ ჩაწერეთ 0. 

 ჩარჩოში ‘By changing cell’ მიუთითეთ ის უჯრა, რომელშიც ჩაწერილია ‘Z%’ 

(ცხრილში C1 უჯრა). 

 დააჭირეთ „enter“-ს. 

 C1 უჯრის მნიშვნელობა უნდა შეცვლილიყო 0.0695845-ით. ეს არის ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთი. 

 

 

მას შემდეგ, რაც დააჭერთ ‘Enter’-ს, ცხრილი ასე უნდა გამოიყურებოდეს: 

 

    

ეფექტური 

განაკვეთი 0.0695845   

        

   წელი (α)  

საბალანსო 

ღირებულები 

პერიოდის 

დასაწყისში 

(β) 

საპროცენტო 

შემოსავალი Z%-

ზე  

(β = α x Z%) 

(γ)   

ფულადი 

სახსრების 

მიღება 

(δ) 

საბალანსო 

ღირებულები 

პერიოდის ბოლოს  

( δ = α+β+γ)    

     ფე ფე ფე ფე 

   20X0 950 66.11 -40 976.11 

   20X1 976.11 67.92 -40 1004.03 

   20X2 1004.03 69.86 -40 1033.89 

   20X3 1033.89 71.94 -40 1065.83 

   20X4 1065.83 74.17 -1140 0 

 

ამის ნაცვლად, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლა შესაძლებელია 

„უკუგების შიდა განაკვეთის“ (IRR) ფორმულის მეშვეობით ექსელის ცხრილის 

გამოყენებით. ფორმულა მოცემულია ყვითლად მონიშნულ უჯრაში. 

 A B 

1   

ფულადი 

ნაკადები 

2   950 

3   -40 

4   -40 

5   -40 

6   -40 

7   -1140 

8     

9 

ეფექტური 

განაკვეთი =IRR (B2:B7,) 
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უჯრაში B9 ‘B2:B7’განსაზღვრავს ფულადი ნაკადების მნიშვნელობებს, რომლებიც 

მოცემულია უჯრებში B2-დან B7-მდე. მძიმე გვიჩვენებს, რომ არ შეგვიფასებია 

უკუგების შიდა განაკვეთი (IRR).   

 
 

მაგალითები—ფინანსური აქტივები 
 

მაგ. 66 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ დაქირავებულ პირზე სამი წლის ვადით გასცა 500 

ფე-ის ოდენობით უპროცენტო სესხი. მსგავსი სესხებისათვის საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-ს. (ანუ, საბაზრო განაკვეთი ამ პირზე გასაცემ სესხზე). 

საწარმოს ფინანსური წლის ბოლოა 31 დეკემბერი.  

თავდაპირველი აღიარებისას სასესხო მოთხოვნა საწარმოს მიერ ასახული იქნება 

431.92 ფე-ად.(იხ. 48-ე მაგალითი). 

საჟურნალო გატარება 20X1 წელს, თავდაპირველი აღიარების გამოკლებით იყო: 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 21.59 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი — საპროცენტო შემოსავლები    21.59 ფე 

დაქირავებულზე გაცემული სესხის საპროცენტო შემოსავლების აღიარება. 
 

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის 5% (იხ. ქვემოთ მოცემული 

გამოთვლები): 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 5%(ა) ფულადი 
სახსრების მიღება 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1 431.92 21.59 – 453.51 

20X2 453.51 22.68 – 476.19 

20X3 476.19 23.81 (500) – 

  

(ა)  წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 5%-ს. ამ განაკვეთით ხდება სასესხო მოთხოვნასთან 

დაკავშირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო 

ღირებულებამდე - 431.92 ფე-მდე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს ექსელის 

„პარამეტრის შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით (იხ. ზემოთ მოცემული შენიშვნა). თუმცა, რადგან ამ 

მაგალითში არის მხოლოდ ერთი გადახდა, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს 

შემდეგი განტოლების მეშვეობით - 431.92ფე = 500ფე ÷ (1 + X)3 სადაც ‘X’ არის ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთი.  

 

შესაბამისად , (1 + X)3 = 500ფე ÷ 431.92ფე, ამგვარად, X = (500ფე ÷ 431.92ფე)⅓ გამოკლებული1 = 0.05 (5%). 
 

მაგ. 67  ფაქტები იგივეა, რაც 66-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში 3-წლიანი სესხი გაიცა 

დაქირავებულ პირზე 20X1 წლის 1-ელ მაისს. გამარტივების მიზნით, დავუშვათ, რომ 

პროცენტის აღიარება ხდება პროპორციულად და დავუშვათ, რომელ თითოეულ 

წელიწადში 365 დღეა.  

20X1 31 დეკემბერს დარიცხული პროცენტი არის 14.49 ფე (1.59ფე × 245 ÷ 365 დღე) 

შესაბამისად, 20X1 წელს საჟურნალო გატარება, თავდაპირველი აღიარების 

გამოკლებით არის: 
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დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 14.49 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი — საპროცენტო შემოსავლები   14.49 ფე 

პერიოდის საპროცენტო შემოსავლების აღიარება. 

 

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს სესხის საბალანსო ღირებულება იქნება - 

446.41ფე (431.92ფე + 14.49ფე). 

შენიშვნა: 20X2 წლის 31 დეკემბერს სესხის საბალანსო ღირებულება იქნება 468.73ფე 

(446.41ფე + (21.59ფე – 14.49ფე) + (22.68ფე × 245 ÷ 365 დღე)). 

 

მაგ. 68 ფაქტები იგივეა, რაც 45-ე მაგალითში: 20X1 წლის 1-ელ დეკემბერს საწარმომ განათავსა 

20,000 ფე ბანკის სადეპოზიტო ანგარიშზე, რომლის გატანაც შესაძლებელია 120 დღის 

ვადაში, წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე. საწარმო მიიღებს ფიქსირებულ 

პროცენტს - 1.644% 120-დღიან პერიოდზე (რაც შეადგენს წელიწადში 5%-ს რთული 

პროცენტის დარიცხვის გარეშე), რაც გადასახდელია დეპოზიტის ვადის დასრულებისას. 

აღნიშნული ტიპის დეპოზიტის საბაზრო განაკვეთი ბანკში არის 1,664% 120-დღიან 

პერიოდზე. 

თავდაპირველი აღიარებისას, საწარმო დეპოზიტს აღიარებს 20,000 ფე-ად (იხ. 44-ე 

მაგალითი)  

120 დღეში 20,000 ფე გაიზრდებოდა 329ფე-ით (20,000ფე × 1.644%) 20,329ფე-მდე. 

ვადა საბალანსო 
ღირებულება 20X1 

წლის 1-ელ 
დეკემბერს  

პროცენტი 

1.644%(ა) 

20X2 წლის 30 
მარტს გადახდილი 

თანხა 

საბალანსო 
ღირებულება 20X2 

120 დღე 20,000 329 (20,329) – 

  

(ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 1,644%. ამ განაკვეთით ხდება დეპოზიტთან დაკავშირებული 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე: 20,329ფე 

÷ 1.01644 = 20,000ფე  

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლებაგანისაზღვროს შემდეგი განტოლების მეშვეობით  20,000ფე = 

20,329ფე ÷ (1+X) სადაც ‘X’ არის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი.  

შესაბამისად X = 20,329ფე ÷ 20,000ფე გამოკლებული 1 = 0.01644. 

 
20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ფინანსური წლის ბოლოს 120 დღიდან გასული 

იყო 31 დღე. რადგან პროცენტი გადასახდელია სრულად პერიოდის ბოლოს (ანუ, 

ადგილი არ აქვს რთული პროცენტის დარიცხვას 120-დღიან პერიოდში), 329 ფე 

შესაძლებელია წრფივად დაერიცხოს 120 დღის მანძილზე. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, დეპოზიტი აღიარებული იქნება 20,085ფე-ად (329ფე × 31 ÷ 
120 დღე). 

მაგ. 69    ფაქტები იგივეა, რაც 68-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმომ ბანკს 

გადაუხადა წინასწარი ადმინისტრაციული საზღაური 50 ფე-ის ოდენობით 

დოკუმენტაციის და სხვა სახის ხარჯების დასაფარად. 
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თავდაპირველი აღიარებისას, საწარმო დეპოზიტს აღიარებს 20,050 ფე-ად (იხ.45-ე 

მაგალითი) 

120 დღეში 20,050 ფე უნდა გაიზარდოს 20,329 ფე-მდე (20,000 ფე ძირი თანხისა და 329 

ფე პროცენტის დაფარვა). დამაბალანსებელი ციფრი არის 279ფე (ანუ 20,329ფე-ს 

გამოკლებული 20,050ფე).  

ვადა საბალანსო 
ღირებულება 20X1 

წლის 1-ელ 
დეკემბერს 

პროცენტი 

1.392%(ა) 

20X2 წლის 30 
მარტს გადახდილი 

თანხა 

საბალანსო 
ღირებულება 20X2 

წლის 30 მარტს 

120 დღე                    20,050 279 (20,329) – 
  

(ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 1,392%. ამ განაკვეთით ხდება დეპოზიტთან დაკავშირებული 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე - 

20,050ფე-მდე.  

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლებაგანისაზღვროს შემდეგი განტოლების მეშვეობით: 20,050ფე = 

20,329ფე ÷  (1 + X) სადაც ‘X’ არის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი.  

შესაბამისად, X = 20,329ფე ÷ 20,050ფე გამოკლებული 1 = 0.0139. 
 

20X1წლის 31 დეკემბერს დეპოზიტი შეფასდება 20,122 ფე-ად (20,050ფე + (279ფე × 31 

÷ 120 დღე)). 

 

მაგ. 70 20X2 წლის 1-ელ იანვარს მანქანათმშენებელმა საწარმომ მომხმარებელს მიჰყიდა 

მოწყობილობა 2,000 ფე-ად, რომლის გადახდაც უნდა მოხდეს ორი წლის მანძილზე. 

აღნიშნული ერთეულის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი, თუ მომხმარებელი 

ანგარიშსწორებას განახორციელებს მიწოდებისას, 1,650 ფე-ს შეადგენს.  

თავდაპირველი აღიარებისას საწარმო სავაჭრო მოთხოვნას აღიარებს 1,650 ფე-ად. 

სხვაობა მიმდინარე გასაყიდ ფასსა და გადასახდელ ანაზღაურებას შორის 

აღიარებულია, როგორც საპროცენტო შემოსავალი რადგან იგი წარმოადგენს 

ფინანსურ ოპერაციას. 

 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 

10.096%(ა) 

ფულადი 
სახსრების მიღება 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1 1,650 166.59 – 1,816.59 

20X2 1,816.59 183.41 (2,000) – 

  

  (ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 10.096%. ამ განაკვეთით ხდება მოთხოვნასთან დაკავშირებული 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე - 

1,650 ფე-მდე. 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს ექსელის „პარამეტრის შერჩევის“ („Goal 

Seek”) ფუნქციით (იხ. ზემოთ მოცემული შენიშვნა). თუმცა, რადგან ამ მაგალითში  არის მხოლოდ 

ერთი გადახდა, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი განტოლების 

მეშვეობით - 1,650ფე = 2,000ფე ÷ (1 + X)2 სადაც ‘X’ არის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. 
 

შესაბამისად, (1 + X)2 = 2,000ფე ÷ 1,650ფე, ამგვარად, X = (2,000ფე ÷ 1,650ფე)½ გამოკლებული 1 = 

0.10096. 
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საჟურნალო გატარება 20X1 წელს, მათ შორის გატარება თავდაპირველი 

აღიარებისას, არის: 

დბ სავაჭრო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 166.59 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი — საპროცენტო შემოსავლები   166.59 ფე 

პერიოდის საპროცენტო შემოსავლების აღიარება. 

მაგ. 71       20X0 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით 

შესრულებულ გარიგებაში ბაზარზე შეიძინა ობლიგაცია ნულოვანი კუპონით 98 ფე-

ად და დამატებით გადაიხადა გარიგების საფასური 2 ფე-ის ოდენობით. ობლიგაცია 

გამოსყიდული იქნება 126 ფე-ად 20X4 წლის 31 დეკემბერს. 

თავდაპირველი აღიარებისას საწარმო ობლიგაციას აღიარებს 100 ფე-ად (იხ. 50-ე 

მაგალითი).  

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 

4.73%(ა) 

ფულადი 
სახსრების მიღება 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X0 100.00 4.73 – 104.73 

20X1 104.73 4.96 – 109.69 

20X2 109.69 5.19 – 114.88 

20X3 114.88 5.43 – 120.31 

20X4 120.31 5.69 (126.00) – 

  

  (ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 4.73%. ამ განაკვეთით ხდება სასესხო მოთხოვნასთან დაკავშირებული 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე - 100 ფე-

მდე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს ექსელის „პარამეტრის შერჩევის“ („Goal 

Seek”) ფუნქციით (იხ. ზემოთ მოცემული შენიშვნა). თუმცა, რადგან ამ მაგალითში  არის მხოლოდ ერთი 

გადახდა, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი განტოლების მეშვეობით - 

100ფე = 126ფე ÷ (1 + X)2 სადაც ‘X’ არის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. 
 
შესაბამისად, (1 + X)5 = 126ფე ÷ 100ფე, ამგვარად, X = (126ფე ÷ 100ფე)0.2 გამოკლებული 1 = 0.0473. 

 

საჟურნალო გატარება 20X1 წელს საწყისი აღიარების გარდა არის: 

დბ ობლიგაცია (ფინანსური აქტივი) 4.73ფე     

 კრ მოგება ან ზარალი — საპროცენტო შემოსავლები   4.73 ფე 

პერიოდის საპროცენტო შემოსავლების აღიარება. 

 
მაგალითები—ფინანსური ვალდებულებები 

 
მაგ. 72       20X1 წელის 1-ელ იანვარს ბანკმა საწარმოს გამოუყო ხუთწლიანი სესხი 5,000 ფე-ის 

ოდენობით წლიური ფიქსირებული 8%-იანი საპროცენტო განაკვეთით პირველი ორი 

წლის განმავლობაში, რის შემდეგაც საპროცენტო განაკვეთი შეიცვლება და ასახავს 

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებს ამ დროისათვის. საწარმოს აქვს სესხის წინასწარ 

გადახდისარჩევანი, რომლის თანახმადაც მას უფლება აქვს სრულად დაფაროს სესხი 

ორი წლის შემდეგ. საწარმო მოელის სესხის დაფარვას აღნიშნული თარიღისთვის. 

სესხის წინასწარ დაფარვის არჩევანი არ არის დამოკიდებული მომავალ მოვლენებზე. 

პროცენტი გადასახდელია ყოველი წლის ბოლოს. 8% მიიჩნევა საბაზრო საპროცენტო 
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განაკვეთად მსგავს ორწლიან ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხებზე, 

რომელთა პროცენტი გადასახდელია ყოველწლიურად პერიოდის ბოლოს. 

თავდაპირველად საწარმო მოელის სესხის დაფარვას ორი წლის შემდეგ, ამიტომ 

სესხს ასახავს, როგორც ორწლიან სესხს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

განსაზღვრისას (8% პროცენტის გადახდა მხოლოდ ორი წლის მანძილზე და ძირი 

თანხის დაფარვა მეორე წლის ბოლოს). 

ვინაიდან პროცენტი შეესაბამება მსგავს ორწლიან სესხზე არსებულ საბაზრო 

განაკვეთს, თავდაპირველი აღიარებისას საწარმო აფასებს სესხს გარიგების ფასით 

(5,000ფე).  

რადგან არ არის გარიგების დანახარჯები, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის 

8% (იხ. ქვემოთ მოცემული გამოთვლები): 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 8% (ა) ფულადი 
სახსრების გასვლა 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1 5,000 400 (400) 5,000 

20X2 5,000 400 (5,400) – 

  

(ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 8%. ამ განაკვეთით ხდება სასესხო მოთხოვნასთან დაკავშირებული 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე: 400ფე ÷ 

1.08 + 5,400ფე ÷ (1.08)2 = 5,000ფე.  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს ექსელის 

„პარამეტრის შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით (იხ. ზემოთ მოცემული შენიშვნა). 
 

საჟურნალო გატარებები 20X1 წელს, თავდაპირველი აღიარების გარდა, არის: 

პროცენტი 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 400 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   400 ფე 

პერიოდის საპროცენტო ხარჯების აღიარება.  

 

გადახდილი ფულადი სახსრები 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 400 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   400 ფე 

ფინანსური ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

სესხის საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს არი 5,000 ფე.  

მაგ. 73       ფაქტები იგივეა, რაც 72-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში საწარმო იღებს სესხს 

სესხის პროფესიონალი ბროკერის კონსულტაციის მიღების შემდეგ. ბროკერი 

საწარმოს აკისრებს 100 ფე-ს აღნიშნული სერვისებისთვის.  

თავდაპირველი აღიარებისას, საწარმო  სესხს შეაფასებს გარიგების ფასიდან 

ბროკერის ჰონორარის გამოკლებით (4,900 ფე). 

4,900 ფე გაიზრდება 5,000ფე-მდე ორწლიანი ვადის განმავლობაში ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. 
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წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 

9.139%(ა) 

ფულადი 
სახსრების გასვლა 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1 4,900 447.82 (400) 4,947.82 

20X2 4,947.82 452.18 (5,400) – 

  

  (ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 9.139%. ამ განაკვეთით ხდება სესხთან დაკავშირებული 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე: 400ფე ÷ 

1.09139 + 5,400ფე ÷ (1.09139)2 = 4,900ფე.  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს 

ექსელის „პარამეტრის შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით (იხ. ზემოთ მოცემული შენიშვნა). 

 

მაგ. 74         ფაქტები იგივეა, რაც 72-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში საწარმოს სამუშაო 

ვალუტა არის უფე. დავუშვათ, რომ სესხზე გამოყენებულია ქვემოთ მოცემული 

გასაცვლელი სავალუტო კურსები: 

•    1-ლი იანვარი, 20X1: 1უფე 5ფე-ზე  

•    საშუალო სავალუტო კურსი 20X1წელს: 1უფე 5.5ფე-ზე 

•    31 დეკემბერი, 20X1: 1უფე 5.1ფე-ზე 

•    საშუალო სავალუტო კურსი 20X2 წელს: 1 უფე 4.5ფე-ზე 

•    31 დეკემბერი, 20X2: 1უფე 4ფე-ზე 

წლის ბოლოს არსებული სესხის ნაშთები(რომლებიც ფულადი მუხლებია) 

გადაყვანილ უნდა იქნეს წლის ბოლოს თარიღისათვის არსებული სავალუტო 

კურსით. პროცენტი გადაყვანილი უნდა იქნეს წლის საშუალო კურსით. 

საჟურნალო გატარებები არის: 

თავდაპირველი აღიარება 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 1,000 უფე(ა)     

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   1,000 უფე 

ფულადი სახსრების მიღებისა და სესხის დაფარვის ვალდებულების აღიარება. 

 

20X1 

 

პროცენტი 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 72.73 უფე(ბ)    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   72.73 უფე 

პერიოდის საპროცენტო ხარჯების აღიარება. 

 

ფულადი სახსრები 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 78.43 უფე (გ)    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   78.43 უფე 

ფინანსური ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

  

(ა) 5,000ფე ÷ 5 = 1,000უფე. 
(ბ) 400ფე ÷ 5.5 = 72.73უფე. 
(გ) 400ფე ÷ 5.1 = 78.43უფე. 
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20X1 წლის 31 დეკემბერს სესხი ასახულია, როგორც 980.39უფე (5,000ფე÷ 5.1)  

სავალუტო კურსების ცვლილებით განპირობებული შემოსულობა  13.91უფე-ის 

ოდენობით წარმოიშობა სხვაობით 20X1 წლის 31 დეკემბერს ასახულ 980.39 უფე-სა 

და სესხის საწყის ნაშთს შორის, რომელიც კორექტირდება პროცენტისა და 

ფულადი სახსრების გადახდების გათვალისწინებით, როგორც 994.30 უფე 

(გამოთვლა: 1,000უფე + 72.73უფე მინუს 78.43უფე).  

შესაბამისად შემდგომი საჟურნალო გატარებები არის: 

 

20X1 

 

სავალუტო შემოსულობა 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 13.91 (დ)უფე    

 კრ მოგება ან ზარალი — სავალუტო შემოსულობა   13.91 უფე 

ფინანსურ ვალდებულებაზე სავალუტო შემოსულობის აღიარება. 

 

20X2 

 

პროცენტი 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 88.89 (ე)უფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   88.89 უფე 

პერიოდის საპროცენტო ხარჯების აღიარება. 

 

ფულადი სახსრები 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 1,350 (ვ)უფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   1,350 უფე 

ფინანსური ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

  

(დ) 994.30უფე გამოკლებული 980.39უფე = 13.91უფე. 
(ე) 400ფე ÷ 4.5 = 88.89უფე. 
(ვ) 5,400უფე ÷ 4 = 1,350უფე. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს სესხი სრულად დაიფარა (საბოლოო პროცენტისა და ძირი 

თანხის გადახდა). 

280.72 უფე-ის ოდენობით სავალუტო ზარალი წარმოიშობა სხვაობით 20X2 წლის 

31 დეკემბერს გადახდილ 1,350 უფე-სა და სესხის საწყის ნაშთს შორის, რომელიც 

კორექტირდება პროცენტის გათვალისწინებით (1,069.28უფე (980.39უფე + 

88.89უფე)).  

შესაბამისად, დამატებითი საჟურნალო გატარებები 20X2 წელს არის: 

 

სავალუტო ზარალი 

დბ მოგება ან ზარალი—სავალუტო ზარალი 280.72 (ზ)უფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   280.72 უფე 

ფინანსურ ვალდებულებაზე სავალუტო ზარალის აღიარება 
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(ზ) 1,350უფე მინუს 1,069.28უფე = 280.72უფე 

 

 

მაგ. 75 20X0 წლის 1-ელ იანვარს, ბანკმა საწარმოზე გასცა ხუთწლიანი სესხი 5,000 ფე-ის 

ოდენობით, 10%-იანი საპროცენტო განაკვეთით. გადახდა უნდა განხორციელდეს 

ყოველი წლის ბოლოს. საბაზრო განაკვეთი მსგავს ხუთწლიან ფიქსირებული 

საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხებზე, როდესაც პროცენტის გადახდა ხდება 

ყოველის წლის ბოლოს, შეადგენს 8%-ს. ბანკმა საწარმოს გადაურიცხა დამატებითი 

თანხა (წინასწარი საზღაური) 400 ფე-ის ოდენობით, რომელიც ითვლება, რომ ახდენს 

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე მაღალი პროცენტის გადახდის კომპენსირებას. 

საწარმოს ფინანსური წლის დასასრულია 31 დეკემბერი. 

გარიგების ფასი, რომელიც არის სესხის ნომინალურ ღირებულეაბს პლუს წინასწარ 

გადახდილი ფულადი სახსრები, შეადგენს 5,400 ფე-ს (იხ. 57-ე მაგალითი). 

20X0 წლის ბოლოს გაკეთებულია შემდეგი საჟურნალო გატარებები (გამოთვლები იხ. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში):  

 

პროცენტი 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 431.81ფე     

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   431.81 ფე 

პერიოდის საპროცენტო ხარჯების აღიარება. 

 

გადახდილი ფულადი სახსრები 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 500 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   500 ფე 

ფინანსური ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს სესხი ასახულია, როგორც 5,331.81ფე. 

დამრგვალებული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი  შეადგენს 8%-ს (საბაზრო 

განაკვეთი).  იხ. ქვემოთ მოცემული გამოთვლები: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 8%(ა) ფულადი 
სახსრების გასვლა 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X0       5,400.00          431.81           (500.00)        5,331.81  

20X1       5,331.81          426.36           (500.00)        5,258.17  

20X2       5,258.17          420.47           (500.00)        5,178.64  

20X3       5,178.64          414.11           (500.00)        5,092.76  

20X4       5,092.76          407.24        (5,500.00)            (0.00) 

  

  (ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 8% (დამრგვალებული). ამ განაკვეთით ხდება სესხთან 

დაკავშირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო 

ღირებულებამდე - 5,400 ფე-მდე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს 

ექსელის „პარამეტრის შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით (იხ. ზემოთ მოცემული შენიშვნა). 
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მაგ. 76 20X0 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ გამოუშვა სავალო ინსტრუმენტი 1,250ფე-ის 

ფასად. ძირი თანხა არის 1,250ფე, ხოლო სავალო ინსტრუმენტი დასაფარია 20X4 

წლის 31 დეკემბერს. სავალო შეთანხმების თანახმად საპროცენტო განაკვეთი 

განისაზღვრება ძირ თანხაზე პროცენტის დარიცხვით შემდეგნაირად: 6% 20X0 წელს 

(75ფე), 8% 20X1 წელს (100ფე), 10% 20X2 წელს (125ფე), 12% 20X3 წელს (150ფე) და 

16.4% 20X4 წელს (205ფე). საწარმომ გადახდების სტრუქტურირება ასეთი ფორმით 

მოახდინა საკუთარი ფულადი ნაკადების მართვის მიზნით. საწარმოს რომ მიეღო 5 

წლით ფიქსირებული განაკვეთის მქონე სესხი, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი 

იქნებოდა 10%. 

თავდაპირველი აღიარებისას სესხი შეფასებულია 1,250ფე-ად (იხ. 58-ე მაგალითი).  

20X0 წლის ბოლოს გაკეთებულია შემდეგი საჟურნალო გატარებები (გამოთვლები 

იხ. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში): 

პროცენტი 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 125.16 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   125.16 ფე 

პერიოდის საპროცენტო ხარჯების აღიარება. 

 

გადახდილი ფულადი სახსრები 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 75 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   75 ფე 

ფინანსური ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს სესხი ასახულია, როგორც 1,300.16 ფე. 

ეფექტური განაკვეთია 10.013% (იხ. ქვემოთ მოცემული ცხრილი). 

ამორტიზებული ღირებულება თითოეულ პერიოდში შემდეგია: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 

10.013%(ა) 

ფულადი სახსრების 
გასვლა  

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X0     1,250.00         125.16  (75)     1,300.16  

20X1     1,300.16         130.19  (100)     1,330.35  

20X2     1,330.35         133.21  (125)     1,338.56  

20X3     1,338.56         134.03  (150)     1,322.59  

20X4     1,322.59         132.41 (1,455) = 205 + 1,250            –  

  (ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია წლიური 10.013%. ამ განაკვეთით ხდება სავალო ინსტრუმენტთან 

დაკავშირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო 

ღირებულებამდე - 1,250ფე-მდე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს ექსელის 

„პარამეტრის შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით (იხ. ზემოთ მოცემული შენიშვნა). 
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მაგ. 77       20X1 წლის 1-ელ აპრილს ბანკმა საწარმოზე გასცა ოთხწლიანი სესხი 5,000 ფე-ის 

ოდენობით ამ ტიპის სესხებისთვის არსებული ჩვეულებრივი საბაზრო პირობებით, 

მათ შორის ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც განსაზღვრულია, 

როგორც LIBOR-ს პლუს 2,5%. პროცენტი გადასახდელია ყოველი წლის ბოლოს. 20X1 

წლის 1-ელ აპრილს LIBOR შეადგენს 2%-ს, ხოლო 20X1 წლის 31 დეკემბერს LIBOR 

შეადგენს 2.5%. 

ვინაიდან გადასახდელი საპროცენტო განაკვეთი წარმოადგენს ამ ტიპის 

სესხებისათვის არსებულ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთს, სესხი უნდა აღირიცხოს 

გარიგების ფასით - 5000 ფე-ით, რადგან გარიგების ფასი დაახლოებით ტოლია 

მომავალი გადახდების მიმდინარე ღირებულების, რომელიც დისკონტირებულია 

საბაზრო განაკვეთით.   

რადგან არ არის გარიგების დანახარჯები სესხზე და სესხი აღიარებულია გარიგების 

ფასით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 20X1 წლის 1-ელ აპრილს არის 4.5% (2% 

პლუს 2.5%).  

გარიგების ფასი, რომლითაც აღიარებულია სესხი, დაფარვის ვადის დადგომისას 

გადასახდელის ძირი თანხის ტოლია. შესაბამისად, პროცენტის მომავალი 

გადახდების ხელახალი შეფასება მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს სესხის 

საბალანსო ღირებულებაზე (იხ. 11.19 პუნქტი). ფულადი ნაკადები სესხის მთელი 

ვადის განმავლობაში მუდმივად ცვალებადი იქნება LIBOR-ის ცვალებადობასთან 

ერთად. თუმცა, რადგან პროცენტის დარიცხვა ხდება ამ ტიპის სესხებისათვის 

გამოყენებული საბაზრო განაკვეთით, თუ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 

განისაზღვრება ლიბორს +2,5%-ით, იგი ნებისმიერ დროს ზუსტად მოახდენს 

მომავალში გადასახდელი სავარაუდო ფულადი სახსრების დისკონტირებას 5,000 

ფე-მდე სესხის დარჩენილი ვადის განმავლობაში. შესაბამისად, სესხის საბალანსო 

ღირებულება ოთხი წლის განმავლობაში იქნება 5,000 ფე. 

მაგ. 78       ფაქტები იგივეა, რაც 77-ე მაგალითის შემთხვევაში. თუმცა, ამ მაგალითში საწარმომ 

სესხის ასაღებად გასწია 50 ფე-ის ოდენობის გარიგების დანახარჯები .  

გასამარტივებლად, ცვალებადი განაკვეთის მქონე სესხებისათვის  ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრისას, უმჯობესია გარიგების დანახარჯების 

სესხისგან დამოუკიდებლად განხილვა. ეს თავიდან აგვაცილებს საბაზრო 

განაკვეთისგან განსხვავებული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებას 

(ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს 

რომ 4,950 ფე (5,000 ფე-ს გამოკლებული 50 ფე გარიგების ხარჯი) უნდა გაიზარდოს 

5,000 ფ-მდე.. ფიქსირებულგანაკვეთიანი სესხებისთვის უფრო იოლია გარიგების 

დანახარჯების გამოთვლებში ჩართვა, რადგან ფულადი ნაკადები ცნობილია სესხის 

პერიოდის განმავლობაში. 

50 ფე ამორტიზებული იქნება ოთხწლიანი პერიოდის განმავლობაში ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით შემდეგნაირად:  

 საბალანსო ღირებულება 
პერიოდის დასაწყისში 

გარიგების საზღაური, 
რომელიც შეტანილია 
მოგებაში ან ზარალში  

0.252%(ა)-ზე 

საბალანსო ღირებულება 
პერიოდის ბოლოს 

წელი 1 4,950.00 12.45 4,962.45 

წელი 2 4,962.45 12.48 4,974.93 
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წელი 3 4,974.93 12.52 4,987.45 

წელი 4 4,987.45 12.55 5,000.00 

 
 

50.00  
 

 (ა)   ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია წლიური 0.252%. ამ განაკვეთით ხდება 4,950ფე-ის გაზრდა 

5,000 ფე-მდე ოთხწლიანი პერიოდის განმავლობაში.  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება 

განისაზღვროს ექსელის „პარამეტრის შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით (იხ. ზემოთ მოცემული 

შენიშვნა). 

შენიშვნა: 50ფე-ის ნებისმიერი ოდენობა, რომელიც ჯერ არ იქნება ამორტიზებული 

დროის ნებისმიერი მომენტში გამოაკლდება სესხს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში. ფაქტობრივად, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლა ორ 

დამოუკიდებელ ნაწილად განხორციელდა. 

 
მაგალითი—ცვლილებები ფულადი ნაკადების შეფასებებში  

 

მაგ. 79 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, ბანკმა საწარმოზე ჩვეულებრივი საბაზრო პირობით გასცა 

ოთხწლიანი სესხი 5,000 ფე ოდენობის, ფიქსირებული  წლიური 8%-იანი  

განაკვეთით. პროცენტი გადასახდელია ყოველი წლის ბოლოს. მსგავს ოთხწლიან 

ფიქსირებული განაკვეთის მქონე სესხებზე, რომელთა პროცენტი გადასახდელია 

ყოველ წელს, პერიოოდის ბოლოს, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი არის 8%. სესხის 

აღებისათვის საწარმომ გასწია 100 ფე-ის ოდენობის გარიგების დანახარჯები. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ გადაწყვიტა, რომ სესხის სრულად 20X4 წლის 31 

დეკემბერს დაფარვის ნაცვლად, სურდა სესხის ერთი ნაწილის დაფარვა 20X2 წლის 31 

დეკემბერს, ხოლო მეორე ნაწილი -  20X3 წლის 31 დეკემბერს. ეს შეამცირებს 

გადასახდელ პროცენტებს 200 ფე-ით 20X3 წელს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 20X4 წელს არ 

იქნება გადასახდელი პროცენტი. რადგან ხელშეკრულება იძლევა სესხის წინასწარ 

გადახდის შესაძლებლობას, მსესხებლის სურვილისამებრ, აღნიშნული არ 

წარმოადგენს სესხის პირობების შეცვლას.  

რადგან პროცენტის დარიცხვა ხდება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით, 

თავდაპირველად, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმო სესხს ასახავს გარიგების 

ფასით, გარიგების დანახარჯების გამოკლებით, (4900 ფე).  

ქვემოთ მოცემულია თავდაპირველი ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლა 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 

8.612%(ა) 

ფულადი 
სახსრების გასვლა 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1 4,900.00 421.99 (400.00) 4,921.99 

20X2 4,921.99 423.89 (400.00) 4,945.88 

20X3 4,945.88 425.94 (400.00) 4,971.82 

20X4 4,971.82 428.18 (5,400.00) - 

 

(ა)  

 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია წლიური 8.612%. ამ განაკვეთით ხდება სესხთან 

დაკავშირებული თავდაპირველად მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება 
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თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე - 4,900 ფე-მდე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 

შეიძლება განისაზღვროს ექსელის „პარამეტრის შერჩევის“ („Goal Seek”) ფუნქციით.  
 

თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის წლიური 8.612%. 

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბრის შესწორებული გაანგარიშებით, მომავალი 

ფულადი ნაკადების შეფასების შესწორებული მიმდინარე ღირებულება, რომელიც 

დისკონტირებულია თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

გამოყენებით (8,612%) შეადგენს 4,958.85ფე-ს (გაანგარიშებისთვის იხ. ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი). 

თავდაპირველი გაანგარიშებისას, 20X1 წლის 31 დეკემბერს,  ამორტიზებული   

ღირებულება შეადგენდა 4,921.99ფე-ს.  სხვაობა - 36.86ფე (4,958.85ფე-ს 

გამოკლებული 4,921.99ფე) აღიარებულია მოგებაში ან ზარალში 20X1 წელს.  

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს ამ სხვაობის აღიარების მიზნით დამატებითი 

საჟურნალო გატარებები არის:  

დბ მოგება ან ზარალი—ხარჯი 36.86 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   36.86 ფე 

ფინანსური ვალდებულების საბალანსო ღირებულების კორექტირება ფულადი ნაკადების შეფასებებში 

მომხდარი ცვლილებების გამო. 

 

 

შენიშვნა: საპროცენტო ხარჯი და გადახდილი ფულადი სახსრები 20X1 წელს 

აღიარდება უცვლელად, რადგან მათზე გავლენას არ ახდენს შესწორებული 

გადახდები, კეთდება შემდეგი საჟურნალო გატარებები: 

გაწეული საპროცენტო დანახარჯები 

დბ მოგება ან ზარალი -  პროცენტი 421.99 ფე    

 კრ ფინანსური (ფინანსური ვალდებულება)   421.99 ფე 

პერიოდის საპროცენტო ხარჯების აღიარება. 

 

გადახდილი ფულადი სახსრები 

დბ ფინანსური (ფინანსური ვალდებულება) 400 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   400 ფე 

ფინანსური ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

 

მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულების გაანგარიშება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

იქნება: 

დრო ფულადი 
სახსრების 

გასვლა 

დღევანდელი ღირებულება  

20X1 წლის 31 დეკემბერს  

დისკონტირებული 8.612%-ზე 

31 დეკემბერი 20X2 2,900 

(400 + 2,500) 

2,900 ÷ 1.08612 = 2,670.05 

31 დეკემბერი 20X3 2,700 

( 200 + 2,500) 

2,700 ÷ 1.086122 = 2,288.80 
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  მთლიანი დღევანდელი ღირებულება = 4,958.85   

 

ამორტიზირებული ღირებულების განახლებული გაანგარიშება 20X2 წლის 1-ელ 

იანვარს იქნება: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 8.612% 
(ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთი) 

ფულადი 
სახსრების 

გასვლა 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X2 4,958.85   427.06 (2,900.00) 2,485.91 

20X3 2,485.91 214.09 (2,700.00) – 

 

თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით ასახული 

ფინანსური აქტივების გაუფასურება 

აღიარება  

 
 

11.21 საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უნდა განსაზღვროს, არსებობს თუ 

არა რაიმე ობიექტური მტკიცებულება იმ ფინანსური აქტივების გაუფასურების, 

რომლებიც შეფასებულია თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით. იმ 

შემთხვევაში, თუ არსებობს გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება, საწარმომ 

დაუყოვნებლივ უნდა აღიაროს გაუფასურების ზარალი მოგებაში ან ზარალში. 

 

 

შენიშვნები  
 

11.21–11.26 პუნქტები ეხება მხოლოდ ფინანსურ აქტივებს, რომლებიც შეფასებულია 

თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით.  სხვა სიტყვებით, 

აღნიშნული პუნქტები არ ეხება ფინანსურ ვალდებულებებს  და არ ეხება რეალური 

ღირებულებით შეფასებულ ფინანსურ აქტივებს, როდესაც რეალურ ღირებულებაში 

მომხდარი ცვლილებები აღიარებულია მოგებაში ან ზარალში. რეალური 

ღირებულებით ასახული ფინანსური აქტივის რეალური ღირებულების დაცემის 

(ზრდის) აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულების ცვლილების 

პერიოდში.   

 

11.22 ფინანსური აქტივების ან აქტივების ჯგუფის გაუფასურების ობიექტური 

მტკიცებულება მოიცავს ისეთ ემპირიულ მონაცემებს, რომლებიც აქტივის 

მფლობელისთვის გახდება ცნობილი გაუფასურების გამომწვევი შემდეგი 

მოვლენების შესახებ: 

 

(ა)       ემიტენტის ან მევალის მნიშვნელოვანი ფინანსური სიძნელეები; 

(ბ)       ხელშეკრულების პირობების დარღვევა, მაგალითად, პროცენტის ან ძირი 

თანხის გადაუხდელობა, ან ვადაგადაცილება; 
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(გ)       საწარმო, დებიტორის ფინანსურ სიძნელეებთან დაკავშირებული ეკონომიკური 

ან იურიდიული მიზეზების გამო, დებიტორს სთავაზობს ისეთ დათმობებს, 

რომლებსაც სხვა შემთხვევაში არ შესთავაზებდა; 

(დ)      როდესაც მოსალოდნელი გახდება, რომ დებიტორთან დაკავშირებით დაიწყება 

გაკოტრების, ან სხვა სახის ფინანსური რეორგანიზაციის პროცესი; ან 

(ე)       ობიექტური ნიშნების არსებობა, რომლებიც იმაზე მიუთითებს, რომ შემცირდა 

ფინანსური აქტივების ჯგუფთან დაკავშირებული მომავალი ფულადი 

ნაკადები მათი საწყისი აღიარების შემდეგ, თუმცა ამგვარი შემცირების 

ოდენობის განსაზღვრა ჯგუფში შემავალი ცალკეული ფინანსური აქტივისთვის 

ჯერჯერობით შეუძლებელია. ამგვარ ნიშნებს განეკუთვნება, მაგალითად 

ქვეყნის ან რეგიონის არახელსაყრელი ეკონომიკური პირობები, ან დარგში 

მომხდარი არახელსაყრელი ცვლილებები. 

 
შენიშვნები  
 

ფინანსური აქტივი ან ფინანსური აქტივების ჯგუფი გაუფასურებულია და 

გაუფასურების ზარალი წარმოშობილია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს 

გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება აქტივის თავდაპირველი აღიარების 

შემდეგ მომხდარი ერთი ან მეტი მოვლენის („გაუფასურების გამომწვევი მოვლენა“)  

შედეგად და აღნიშნული გაუფასურების გამომწვევი მოვლენა (ან მოვლენები) 

გავლენას ახდენს ფინანსური აქტივის ან ფინანსური აქტივების ჯგუფის შეფასებულ 

მომავალ ფულად ნაკადებზე, რომლის საიმედო შეფასებაც შესაძლებელია. ზოგ 

შემთხვევაში, შესაძლებელი არ არის ერთი განცალკევებული მოვლენის 

იდენტიფიკაცია, რომელმაც გამოიწვია გაუფასურება. ამის ნაცვლად, გაუფასურება 

შეიძლება გამოწვეული იყოს რამდენიმე მოვლენის ერთობლივი ზემოქმედებით.  

მომავალი მოვლენების (მაგალითად ბაზარზე ვარდნის მოლოდინი) შედეგად 

მოსალოდნელი ზარალის აღიარება, იმის მიუხედავად, თუ რამდენად მოსალოდნელია 

იგი, არ ხდება.  

11.22(ე) პუნქტით განსაზღვრული ქვეყნის ან რეგიონის არახელსაყრელი ეკონომიკური 

პირობები შესაძლოა მოიცავდეს უმუშევრობის დონის ზრდას კრედიტორების 

გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე, ქონებაზე ფასების ზრდას იპოთეკისთვის შესაბამის 

ტერიტორიაზე ან ნავთობის ფასების შემცირებას ნავთობის მომპოვებლების სასესხო 

აქტივებისთვის. 

 
 

 
მაგალითი—გაუფასურების აღიარება 

 

მაგ. 80 A საწარმომ დაქირავებულს ასესხა 100ფე ერთი წლით, 8%-იანი საპროცენტო განაკვეთით. 

საწარმო იშვიათად გასცემს სესხს დაქირავებულ პირებზე, შესაბამისად, ეს ერთჯერად 

ოპერაციად ითვლება. არ არსებობს მიზეზი, რათა ვიფიქროთ, რომ თანამშრომელი არ 

გადაიხდის სესხის პროცენტს და ძირს, როდესაც გადახდის ვადა დადგება. მსგავს 

სესხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთია წლიური 8% (კერძოდ, საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი მსგავს სესხებზე ამ პირისთვის). 81-ე მაგალითში გამოყენებული მიდგომის 

მსგავსად, A საწარმოს სურს სესხზე გაუფასურების ზარალის აღიარება 10 ფე-ის 

ოდენობით, რადგან წარსულში A საწარმომ აღმოაჩინა, რომ სავაჭრო მოთხოვნების 

ნაშთების (მომხმარებლებისგან მისაღები თანხების) საშუალოდ 10%-ის დაბრუნება არ 

ხდება.   
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A საწარმოს არ შეუძლია აღიაროს 10 ფე გაუფასურების ზარალი მომხმარებელთა 

ვალის დაბრუნების ცუდი რეიტინგის გამო, რადგან თავდაპირველი აღიარების 

შემდგომ, არ არსებობს დაქირავებულზე გაცემული სესხის წარსული მოვლენის 

შედეგად გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება. დაქირავებულზე გაცემულ სესხს 

არ აქვს სავაჭრო მოთხოვნების მსგავსი საკრედიტო რისკის მახასიათებლები, 

შესაბამისად გაუფასურების განხილვის დროს, არ შეიძლება მისი სავაჭრო 

მოთხოვნებთან დაჯგუფება (იხ. 11.24 პუნქტი).  

დაქირავებულზე გაცემული სესხის გაუფასურების ზარალის აღიარება უნდა მოხდეს 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება. 

მაგალითად, თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ აქვს ფინანსური სიძნელეები 

(მაგალითად, დაქირავებულის განცხადება ასეთი სახის სიძნელეების შესახებ), რაც 

იმას ნიშნავს, რომ დაქირავებულმა შესაძლოა ვერ მოახერხოს სესხის დროულად 

დაბრუნება, ეს შესაძლოა გაუფასურების ობიექტურ მტკიცებულებას წარმოადგენდეს.   

 

11.23 გაუფასურების მაჩვენებელი შესაძლოა იყოს სხვა ფაქტორებიც, რაც გულისხმობს 

საწარმოსთვის უარყოფითი ეფექტის მქონე მნიშვნელოვან ცვლილებებს 

ტექნოლოგიურ, საბაზრო, ეკონომიკურ ან სამართლებრივ გარემოში, სადაც ემიტენტი 

ეწევა საქმიანობას. 

 

შენიშვნები  
 

ემიტენტზე უარყოფითი ეფექტის მქონე ცვლილებებმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს 

ემიტენტის შესაძლებლობაზე გადაუხადოს ინსტრუმენტის მფლობელს და შეიძლება 

წარმოადგენდეს ინსტრუმენტის მფლობელის შესაბამისი ფინანსური აქტივების 

გაუფასურების მტკიცებულებას. 11.23 პუნქტში მოცემული ცვლილების მაგალითები 

მოიცავს: ემიტენტის საქონელზე მოთხოვნის შემცირებას, კანონმდებლობას, რომელიც 

გავლენას ახდენს ემიტენტის ბიზნესზე, საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებას, თუ 

ემიტენტს ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთით გაცემული სესხის მაღალი დონე აქვს 

და სხვ.    

სხვა ფაქტორები, რომლებსაც ითვალისწინებს საწარმო, მოიცავს ინფორმაციას 

დებიტორის ან ემიტენტის ლიკვიდობის, გადახდისუნარიანობისა და ბიზნესის 

შესახებ, ფინანსური რისკისადმი დაქვემდებარებას, მსგავსი ფინანსური აქტივების 

შემთხვევაში ვადაგადაცილების დონეებს და ტენდენციებს, ეროვნულ და 

ადგილობრივ ეკონომიკურ ტენდენციებს და პირობებს და უზრუნველყოფისა და 

გარანტიების რეალურ ღირებულებას. 

 

 

11.24 საწარმომ ცალ-ცალკე უნდა შეაფასოს გაუფასურება შემდეგი ფინანსური 

აქტივებისთვის: 

(ა)   ყველა წილობრივი ინსტრუმენტი, მათი მნიშვნელობის მიუხედავად; და 

(ბ)   სხვა ფინანსური აქტივები, რომლებიც ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანია.  

სხვა ფინანსური აქტივების გაუფასურება საწარმომ უნდა შეაფასოს 

ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად, მსგავს საკრედიტო რისკის მახასიათებლებზე 

დაყრდნობით. 

 
შენიშვნები  
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მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროდან 11.24(ა) პუნქტში შეტანილია მხოლოდ 

შემდეფი ინსტრუმენტები:  არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებსა და 

არადაბრუნებად ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში განხორციელებულ 

ინვესტიციები, რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება არ არის 

შესაძლებელი მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. 11.24 პუნქტის 

მოთხოვნების შესაბამისად, ყველა ასეთი ინსტრუმენტისთვის გაუფასურება ცალ-

ცალკე უნდა შეფასდეს. 

გაუფასურების ერთობლივად შეფასების მიზნით, ფინანსური აქტივების დაჯგუფება 

ხდება მსგავსი საკრედიტო რისკის მახასიათებლების საფუძველზე. საკრედიტო რისკის 

მახასიათებლები მიგვანიშნებს სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად, 

დებიტორების შესაძლებლობაზე გადაიხადონ ყველა გადასახდელი თანხა და მოიცავს 

ისეთ მახასიათებლებს, როგორიცაა აქტივის ტიპი, დარგი, გეოგრაფიული მდებარეობა, 

უზრუნველყოფის ტიპი, ვადაგადაცილების სტატუსი და სხვა შესაბამისი ფაქტორები.  

თუმცა, თუ ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს ჯგუფის 

ცალკეული აქტივის გაუფასურების ზარალს, თუნდაც ეს არ იყოს ინდივიდუალურად 

მნიშვნელოვანი, თუ აღნიშნული აქტივები ერთობლივად არსებითია, მაშინ ისინი 

ცალ-ცალკე (და არა ჯგუფურად) უნდა შეფასდეს. 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ ფინანსურ აქტივებს, რომლებიც არც წილობრივ 

ინსტრუმენტს მიეკუთვნება და არც ინდივიდუალურად არის მნიშვნელოვანი, 

საწარმომ გაუფასურების ტესტირებისას შესაძლებელია დააჯგუფოს მსგავსი აქტივები. 

(იხ. 11.24 პუნქტი). თუ არსებობს მსგავსი აქტივების ჯგუფის გაუფასურების 

მაჩვენებლი და აღნიშნულ ჯგუფში შემავალი ინდივიდუალური აქტივისათვის 

შეუძლებელია გაუფასურების განსაზღვრა, ფინანსური აქტივების ჯგუფის მომავალი 

ფულადი ნაკადები ჯგუფურად ფასდება გაუფასურებაზე.. როდესაც გაუფასურების 

ზარალის დასადგენად ხდება წარსული ზარალის გამოცდილების გამოყენება, მისი 

კორექტირება უნდა მოხდეს მიმდინარე დაკვირვებადი მონაცემების საფუძველზე, 

რათა აისახოს მიმდინარე პირობების გავლენა, რომლებმაც გავლენა არ მოახდინა იმ 

პერიოდზე, რომელსაც ეყრდნობა წარსული ზარალის გამოცდილება და გაუქმდეს 

წარსული პერიოდის პირობების გავლენა, რომლებიც აღარ არსებობს მიმდინარე 

პერიოდში. 

მე-11 განყოფილებით საწარმოსთვის არ არის ნებადართული გაუფასურების ან 

უიმედო ვალებთან დაკავშირებული ზარალის აღიარება იმ გაუფასურებასთან და 

ზარალთან ერთად, რომელთა მიკუთვნება შესაძლებელია მსგავსი საკრედიტო 

მახასიათებლების მქონე ინდივიდუალურად იდენტიფიცირებულ ფინანსურ 

აქტივებზე აღნიშნული აქტივების გაუფასურების არსებობის შესახებ ობიექტური 

მტკიცებულების საფუძველზე. რეზერვები და სხვა თანხები, რომლებიც საწარმომ 

შეიძლება სხვა მიზნით, მაგალითად მარეგულირებელი მოთხოვნების ან 

საგადასახადო მიზნით გადადოს, მაგრამ არ ეყრდნობა გაუფასურების ობიექტურ 

მტკიცებულებებს, არ აღიარდება, როგორც გაუფასურების ზარალი.  

 
მაგალითები—სააღრიცხვო ერთეული გაუფასურების ტესტირების მიზნით  

 

მაგ. 81 საწარმო თავის კლიენტებზე საქონელს ყიდის კრედიტით. წლის ბოლოს საწარმოს აქვს 

10,000 ფე-ის ოდენობით სავაჭრო მოთხოვნა. წინა წელს, წლის ბოლოს არსებული 

სავაჭრო მოთხოვნების ნაშთების 2% არ იქნა გადახდილი. შესაბამისად, საწარმოს სურს 

აღიაროს უიმედო ვალის საერთო ანარიცხი (გაუფასურების ზარალი) 10,000 ფე-ის 2%, 
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სავაჭრო მოთხოვნების შესამცირებლად (სავაჭრო მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში იქნება 9,800 ფე).     

საწარმომ იცის, რომ 500 ფე-ის ოდენობით დაუფარავი ნაშთის მქონე ერთმა კლიენტმა 

დაიწყო ლიკვიდაციის პროცესი.  

A საწარმოს მიერ გამოყენებული ზარალის ანარიცხების მეთოდი არ არის 

მიზანშეწონილი თუ მომხმარებლებს მსგავსი რისკების მახასიათებლები არ აქვთ, 

ფორმულით განსაზღვრული განაკვეთები ვადაგადაცილებების ფაქტობრივ 

გამოცდილებას არ ასახავს და ვადაგადაცილებების აღნიშნული დონეების გაგრძელება 

პროგნოზირებული არ არის მომავალში. ამასთან, თუ ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, 

რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს ზარალს ნებისმიერ ინდივიდუალურ ნაშთზე, 

რომლებიც არ შეესაბამება წარსული ვადაგადაცილების დონეებს და მომხმარებლის 

ხსენებული ნაშთები ერთობლივად არის არსებითი, აღნიშნული კონკრეტული ნაშთები 

ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს და მათთან მიმართებით არ უნდა იქნეს 

გამოყენებული ფორმულა.    

500 ფე-ის ოდენობის ნაშთი არსებითია 10,000 ფე-ის ოდენობის მთლიანი სავაჭრო 

მოთხოვნისთვის. 11.24 პუნქტი მოითხოვს, რომ ფინანსური აქტივები 

ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, იმისათვის, რომ ინდივიდუალურად 

შეფასდეს გაუფასურებაზე. აღნიშნული და სხვა ნებისმიერი მნიშვნელოვანი 

მოთხოვნის ნაშთი ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს გაუფასურებაზე.    

იმ შემთხვევაშიც, თუ 500 ფე-ის ნაშთი ინდივიდუალურად მნიშვნელოვნად არ იქნება 

განხილული, მისი ტესტირება გაუფასურებაზე უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად. 

მცირე ნაშთის და მსგავსი საკრედიტო რისკების მახასიათებლების მქონე ჯგუფების 

შეფასება გაუფასურებაზე ჯგუფის საფუძველზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება, 

თუ არსებობს მსგავსი აქტივების ჯგუფის გაუფასურების ნიშნები , მაგრამ 

გაუფასურების განსაზღვრა შეუძლებელია ჯგუფში შემავალი ცალკეული 

აქტივისთვის.  

ამ მაგალითში საწარმომ უნდა აღიაროს უიმედო ვალის ანარიცხი (გაუფასურების 

ზარალი) იმ მომხმარებლის მიერ გადასახდელი 500 ფე-ის საპირისპიროდ, რომელმაც 

დაიწყო ლიკვიდაციის პროცესი. ანარიცხი უნდა გაკეთდეს იმის მიხედვით, თუ 500 ფე-

ის რა ნაწილის დაბრუნება არის მოსალოდნელი საწარმოს მიერ. საწარმომ შეიძლება 

დამატებით აღიაროს უიმედო ვალების ანარიცხები სავაჭრო მოთხოვნების სხვა 

ნაშთებისთვის ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად მსგავსი საკრედიტო რისკის 

მახასიათებლებზე დაყრდნობით, იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ობიექტური 

მტკიცებულება, რომ ინდივიდუალური სავაჭრო მოთხოვნების ნაშთი ან ჯგუფური 

სავაჭრო მოთხოვნების ნაშთები გაუფასურებულია. 

 

მაგ. 82 საწარმომ გამოითვალა სავაჭრო მოთხოვნის გაუფასურება ფორმულის მიხედვით, 

რომელიც განსაზღვრავს უიმედო ვალის ანარიცხის ფიქსირებულ განაკვეთებს 

ვადაგადაცილებული მოთხოვნების დღეების რაოდენობის საფუძველზე (0% თუ 

დღეების რაოდენობა ნაკლებია 90 დღეზე, 20% 90–180 დღის შემთხვევაში 50%181–365 

დღის შემთხვევაში და 100% თუ დღეების რაოდენობა აღემატება 365 დღეს).   

A საწარმოს მიერ გამოყენებული ზარალის ანარიცხების მეთოდი არ არის 

მიზანშეწონილი თუ მომხმარებლებს მსგავსი რისკების მახასიათებლები არ აქვთ, 

ფორმულით განსაზღვრული განაკვეთები ვადაგადაცილებების ფაქტობრივ 

გამოცდილებას არ ასახავს და ვადაგადაცილებების აღნიშნული დონეების გაგრძელება 

პროგნოზირებული არ არის მომავალში. ამასთან, თუ ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, 

რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს ზარალს ნებისმიერ ინდივიდუალურ ნაშთზე, 
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რომლებიც არ შეესაბამება წარსული ვადაგადაცილების დონეებს და მომხმარებლის 

ხსენებული ნაშთები ერთობლივად არსებითი არის, ხსენებული კონკრეტული ნაშთები 

ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს და მათთან მიმართებით არ უნდა იქნეს 

გამოყენებული ფორმულა. 

იმისათვის, რომ ფორმულა მიზანშეწონილი იყოს, საჭიროა მისი რეგულარული 

მიმოხილვა გონივრულობაზე. კერძოდ, თუ საწარმოს მომხმარებელთა ბაზა 

მნიშვნელოვნად შეიცვლება, შეიძლება საჭირო გახდეს ფორმულის შესწორება, რათა 

მოხდეს ახალი მომხმარებლების ბაზის რისკის მახასიათებლების გათვალისწინება. 

მნიშვნელოვანია, რომ სავაჭრო მოთხოვნებზე გაუფასურების ზარალის განსაზღვრის 

არცერთი მეთოდი არ იძლეოდეს არსებითად განსხვავებულ მნიშვნელობას იმ 

მნიშვნელობისგან, რომელიც განისაზღვრებოდა 11.24 და 11.25 პუნქტების მკაცრად 

გამოყენების შემთხვევაში. 

მაგ. 83 საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახული აქვს სავაჭრო მოთხოვნები. 

წარსული გამოცდილების საფუძველზე, საწარმომ გადაწყვიტა, რომ სავაჭრო 

მოთხოვნების გადაუხდელობის ერთ-ერთ ძირითადი მიზეზი არის მსესხებლის 

გარდაცვალება  საწარმომ შენიშნა, რომ წლიდან წლამდე სიკვდილიანობის დონე 

მნიშვნელოვნად არ იცვლება. საწარმოს სავაჭრო მოთხოვნების ჯგუფში შემავალი 

ზოგიერთი მსესხებელი, შესაძლოა, გარდაიცვალა იმ წელს, რაც იმაზე მიანიშნებდა, რომ 

გაუფასურების ზარალს ადგილი ჰქონდა აღნიშნულ სესხებზე, მიუხედავად იმისა, რომ 

წლის ბოლოს, საწარმომ ჯერ არ იცის, კონკრეტულად რომელი მსესხებელი 

გარდაიცვალა.   

ზარალზე, რომელიც „წარმოშობილია, მაგრამ ჯერ არ არის წარდგენილი“ 

მიზანშეწონილია გაუფასურების ზარალის აღიარება. (ანუ, ზარალი შესაძლებელია 

აღიარებული იქნეს გარდაცვალების მოლოდინის საფუძველზე, რომლებსაც ადგილი 

ჰქონდა პერიოდის განმავლობაში (წლის ბოლომდე)).     

თუმცა, მიზანშეწონილი არ იქნება გაუფასურების ზარალის აღიარება იმ 

გარდაცვალებასთანმიმართებით, რომლებსაც ადგილი ექნება მომავალ პერიოდებში, 

რადგან აუცილებელი გაუფასურების გამომწვევი მოვლენები (მსესხებლის 

გარდაცვალება) ჯერ არ მომხდარა. 

შეფასება  
 

11.25 საწარმომ თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული 

შემდეგი ფინანსური აქტივების გაუფასურების ზარალი უნდა შეაფასოს 

შემდეგნაირად: 

 

(ა)       ფინანსური აქტივებისთვის, რომელიც შეფასებულია ამორტიზებული 

ღირებულებით 11.14(ა) პუნქტის მიხედვით, გაუფასურების ზარალი იქნება 

სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და შეფასებული მომავალი 

ფულადი ნაკადების დღევანდელ ღირებულებას შორის, რომელიც 

დისკონტირებულია აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთით. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთ ფინანსურ აქტივს გააჩნია ცვალებადი 

საპროცენტო განაკვეთი, დისკონტირების განაკვეთი გაუფასურების ზარალის 

შეფასებისთვის იქნება ხელშეკრულების მიხედვით განსაზღვრული მიმდინარე 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი; 

(ბ)       ისეთი ფინანსური აქტივისთვის, რომელიც შეფასებულია 

თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 
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მიღებული თანხით, 11.14 (ბ) და (გ)(ii) პუნქტების მიხედვით, გაუფასურების 

ზარალი არის სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და იმ თანხის 

(რომელიც შეიძლება ნულის ტოლი იყოს) საუკეთესო შეფასებას (რომელიც 

აუცილებლად იქნება მიახლოებითი სიდიდე) შორის, რომელსაც საწარმო 

მიიღებდა მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში აქტივის გაყიდვის 

შემთხვევაში. 
 

შენიშვნები  
 

აქტივის საბალანსო ღირებულება მცირდება, პირდაპირ ან გაუფასურების რეზერვის 

ანგარიშის გამოყენებით (მაგალითად, ზოგჯერ  „უიმედო ვალების ანარიცხი“ 

გამოყენებულია სავაჭრო მოთხოვნებისთვის - იხ. 81-ე მაგალითი). მეორე შემთხვევაში 

აქტივის საბალანსო ღირებულება საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

აისახება გაუფასურების რეზერვის დაკავშირებული თანხების გამოკლებით. იმის 

მიუხედავად, თუ რომელი წარდგენა იქნება გამოყენებული, გაუფასურების ზარალის 

აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში.   

 

ინსტრუმენტისთვის, რომლის აღრიცხვაც ხდება 11.25(ა) პუნქტის შესაბამისად: 

 ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის ან ფიქსირებული საპროცენტო 

გადასახდელების მქონე ფინანსური ინსტრუმენტების დისკონტირების განაკვეთად 

გამოიყენება თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. შესაბამისად, 

გაუფასურება წარმოიშობა მხოლოდ მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების 

შემცირებით და არა საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებით. თუ მსესხებლის ან 

ემიტენტის ფინანსური სირთულეების გამო მოხდა ფინანსური ინსტრუმენტის 

პირობების შეცვლა ან სხვაგვარი მოდიფიცირება, გაუფასურება ფასდება 

თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. 

 მიმდინარე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (იხ. 11.19 პუნქტი) გამოყენებული 

უნდა იქნეს, როგორც დისკონტირების განაკვეთი ცვალებადი საპროცენტო 

განაკვეთის მქონე ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის. 

 მოკლევადიან მოთხოვნებთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადები არ 

დისკონტირდება, იმ შემთხვევაში, თუ დისკონტირების გავლენა არაარსებითია.   

 უზრუნველყოფილი ფინანსური აქტივის შეფასებული მომავალი ფულადი 

ნაკადების დღევანდელი ღირებულების გამოთვლა ასახავს ფულად ნაკადებს, 

რომლებიც, შესაძლოა, წარმოშობილი იყოს ქონების გადაცემით უზრუნველყოფის 

მიღებისა და გაყიდვის ხარჯების გამოკლებით, იმის მიუხედავად, არსებობს თუ 

არა ქონების გადაცემის ალბათობა. ქონების გადაცემა არის პროცესი, რომლის 

დროსაც იპოთეკის მფლობელის მიზანია დაიბრუნოს ქონება, რადგან მსესხებელმა 

არ შეასრულა გადახდის პირობები.   

 მას შემდეგ, რაც ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე ფინანსური აქტივი 

(ან მსგავსი ფინანსური აქტივების ჯგუფის) გაუფასურდება  (ან, სხვა სიტყვებით 

„ჩამოფასდება“) გაუფასურების ზარალის აღიარების შედეგად,  საპროცენტო 

შემოსავლის აღიარება ხდება იმ საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით, რომელიც 

გამოყენებული იქნა მომავალი ფულადი ნაკადების დისკონტირებისთვის 

გაუფასურების ზარალის შეფასების მიზნით. 

ინსტრუმენტისთვის, რომლის აღრიცხვაც ხდება 11.25(ბ) პუნქტის შესაბამისად: 
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 ინსტრუმენტები, რომლებიც ფასდება თვითღირებულებიდან გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, 11.14(გ)(ii) პუნქტის 

მიხედვით, არის არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებში და 

არადაბრუნებად ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში განხორციელებული 

ინვესტიციები, რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. ვინაიდან 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე, მეტ წილ შემთხვევებში, ასევე 

შეუძლებელია იმ თანხის  განსაზღვრაც, რომელსაც საწარმო მიიღებდა მიმდინარე 

საანგარიშგებო პერიოდში აქტივის გაყიდვის შემთხვევაში. თუმცა, თუ არსებობს 

ობიექტური მტკიცებულება, რომ ინსტრუმენტის საბალანსო ღირებულება 

გაუფასურებულია (ანუ გაუფასურებით შემცირებულ თვითღირებულებაზე),  

ინსტრუმენტის ღირებულების უცვლელად დატოვება ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში შეცდომაში შეიყვანს მომხმარებლებს და გამოიწვევს აქტივის 

გადაჭარბებულად შეფასებას. შესაბამისად, საწარმომ უნდა სცადოს გაუფასურების 

შეფასება მიუხედავად იმისა, რომ ეს მხოლოდ მიახლოებული სიდიდე იქნება. 

ასეთი მიახლოებითი გამოთვლა უმჯობესია, ვიდრე გაუფასურების არ 

გათვალისწინება.  

 11.27−11.32 პუნქტებში მოცემულია მითითებები რეალური ღირებულების 

შეფასების შესახებ. აღნიშნული მითითებები დაეხმარება საწარმოებს 11.25(ბ) 

პუნქტის გამოყენებაში (იერარქიისა და შეფასების მეთოდების გამოყენება 

შეიძლება იმ თანხის შეფასების მიზნით, რომელსაც საწარმო მიიღებდა მიმდინარე 

საანგარიშგებო პერიოდში აქტივის გაყიდვის შემთხვევაში). 

 
 

 
 

მაგალითები—გაუფასურების ზარალის შეფასება 
 

მაგ. 84 საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს  საწარმოს აქვს დაუფარავი ნაშთი 1,000 ფე-ის 

ოდენობით, რომელიც მისაღებია მომხმარებლისგან. აღნიშნული ნაშთის დისკონტირება 

არ მოხდა, ვინაიდან გარიგებას ადგილი ჰქონდა ჩვეულებრივი საბაზრო პირობით 

(მოკლევადიანი კრედიტი) ნაგულისხმევი დაფინანსების ოპერაციის გარეშე. რადგან 

მომხმარებელი განიცდიდა ფინანსურ სირთულეებს, საწარმო არ მოელის, რომ 

მომხმარებელი დაფარავს 1,000 ფე-ის რაიმე ნაწილს. 

საწარმომ უნდა აღიაროს გაუფასურების ზარალი სრულ დასაფარ ნაშთზე. სავაჭრო 

მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება შესაძლებელია პირდაპირ შემცირდეს, 

შემდეგნაირად:  

დბ მოგება ან ზარალი - გაუფასურების ზარალი 1,000 ფე    

 კრ სავაჭრო მოთხოვნები (ფინანსური აქტივი)   1,000 ფე 

გაუფასურების ზარალის აღიარება. 
 

ან შემცირდეს „რეზერვის ანგარიშის“ (მაგალითად „უიმედო ვალის ანარიცხის“) 

გამოყენებით, შემდეგნაირად: 

დბ მოგება ან ზარალი - გაუფასურების ზარალი 1,000 ფე    

 კრ უიმედო ვალის ანარიცხი (ფინანსური აქტივთან 

ურთიერთგადაფარული)  

  1,000 ფე 
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გაუფასურების ზარალის აღიარება. 
 

ბოლო შემთხვევაში, სავაჭრო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგენილი იქნება უიმედო ვალის 

ანარიცხის გამოკლებით. 

 

მაგ. 85 ფაქტები იგივეა, რაც 84-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმომ მომხმარებელს 

დამატებითი ვადა მისცა ვალის დასაფარად. საწარმო მოელის, რომ მომხმარებელი 

შეძლებს გადახდას საანგარიშგებო თარიღიდან ერთი წლის ვადაში. საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთი მსგავს ერთწლიან სესხზე ამ მომხმარებლისთვის წლიურ 5%-ს 

შეადგენს. 

გადასახდელი თანხის დისკონტირება უნდა მოხდეს, რადგან გარიგება აღარ არის 

ჩვეულებრივი საბაზრო პირობებით და ფაქტობრივად მოიცავს ფინანსურ ოპერაციას 

(ერთწლიანი უპროცენტო სესხს). 

რადგან თავდაპირველი  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არ გვაქვს (ინსტრუმენტის 

დისკონტირება არ მომხდარა ადრე), საწარმომ უნდა გამოიყენოს საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი მსგავს ერთწლიან სესხებზე. 

მოთხოვნა აღიარებული უნდა იქნეს 952.38 ფე-ის (1,000ფე ÷ 1.05) ოდენობით. 

სავაჭრო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულების შემცირება უნდა მოხდეს პირდაპირ, 

შემდეგნაირად: 

დბ მოგება ან ზარალი - გაუფასურების ზარალი 47.62 ფე    

 კრ სავაჭრო მოთხოვნები (ფინანსური აქტივი)   47.62 ფე 

გაუფასურების ზარალის აღიარება. 
 

ან შემცირდეს „რეზერვის ანგარიშის“ (მაგალითად „უიმედო ვალის ანარიცხის“) 

გამოყენებით, შემდეგნაირად: 

 

დბ მოგება ან ზარალი - გაუფასურების ზარალი 47.62 ფე    

 კრ უიმედო ვალის ანარიცხი (ფინანსური აქტივთან 

ურთიერთგადაფარული) 

  47.62 ფე 

გაუფასურების ზარალის აღიარება. 

მაგ. 86 საწარმო წუხს, რომ მისი ერთ-ერთი მომხმარებელი (B მომხმარებელი) ვერ შეძლებს 

დროულად განახორციელოს სესხზე მისაღები ძირი თანხისა და პროცენტების სრულად 

გადახდა, რადგან მომხმარებელს აქვს ფინანსური სიძნელეები. საწარმო და 

მომხმარებელი აწარმოებენ მოლაპარაკებებს სესხის რესტრუქტურიზაციასთან 

დაკავშირებით. საწარმო მოელის, რომ მომხმარებელი შეძლებს საკუთარი 

ვალდებულებების შესრულებას რესტრუქტურიზებული პირობების შესაბამისად. 

ქვემოთ მოცემულ რომელ შემთხვევაში (რესტრუქტურიზაციის სხვადასხვა სცენარი) 

დასჭირდება საწარმოს გაუფასურების ზარალის აღიარება? 

(ა) B მომხმარებელი სრულად დაფარავს თავდაპირველი სესხის ძირ თანხას 

თავდაპირველი დაფარვის ვადიდან ხუთ წელიწადში, მაგრამ არ დაფარავს 

პროცენტებს თავდაპირველი პირობების შესაბამისად. 

(ბ) B მომხმარებელი სრულად დაფარავს თავდაპირველი სესხის ძირ თანხას 

თავდაპირველი დაფარვის ვადისთვის, მაგრამ არ დაფარავს პროცენტებს 

თავდაპირველი პირობების შესაბამისად. 
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(გ) B მომხმარებელი სრულად დაფარავს თავდაპირველი სესხის ძირ თანხას 

თავდაპირველი დაფარვის ვადისთვის, მაგრამ თავდაპირველი სესხის საპროცენტო 

განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. 

(დ) B მომხმარებელი სრულად დაფარავს თავდაპირველი სესხის ძირ თანხას 

თავდაპირველი დაფარვის ვადიდან ხუთ წელიწადში და თავდაპირველი სესხის 

ვადაში დარიცხულ პროცენტებს სრულად, მაგრამ არ გადაიხდის პროცენტს 

გაგრძელებული ვადისთვის. 

(ე) B მომხმარებელი დაფარავს თავდაპირველი სესხის ძირ თანხას სრულად 

თავდაპირველი დაფარვის ვადიდან ხუთ წელიწადში და სრულ პროცენტს, მათ 

შორის როგორც სესხის თავდაპირველი ვადის განმავლობაში, ასევე გაგრძელებული 

ვადის განმავლობაში დარიცხულ პროცენტს. 

გაუფასურება აღიარებული უნდა იქნეს (ა)-(დ) შემთხვევებში, რადგან ძირი თანხისა და 

პროცენტების მომავალი გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება, რომელიც 

დისკონტირებულია სესხის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით 

უფრო დაბალი იქნება, ვიდრე სესხის საბალანსო ღირებულება.   

(ე) შემთხვევაში, მართალია, გადახდების დრო იცვლება, მაგრამ გამსესხებელი მიიღებს 

პროცენტზე დარიცხულ პროცენტს, ხოლო ძირი თანხისა და პროცენტების მომავალი 

გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება, რომელიც დისკონტირებულია სესხის 

თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, სესხის საბალანსო ღირებულების 

ტოლი იქნება. შესაბამისად, ადგილი არ აქვს გაუფასურების ზარალს. თუმცა, B 

მომხმარებლის ფინანსური სირთულეების გათვალისწინებით, საჭირო იქნება (ე) 

შემთხვევის საგულდაგულო განხილვა, რათა დავრწმუნდეთ, რომ იგი რეალისტური 

რესტრუქტურიზაციის სცენარია.  

 

 

 

 

მაგ. 87 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ დაქირავებულ პირზე გასცა უპროცენტო სესხი 500 ფე-

ის ოდენობით სამი წლის ვადით. მსგავს სესხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი 

წლიური 5%-ია (ანუ, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი მსგავს სესხზე ამ პირისთვის). 

საწარმოს ფინანსური წლის ბოლოა 31 დეკემბერი. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, ფინანსური სირთულეების გამო, დაქირავებულმა პირმა 

ითხოვა უპროცენტო სესხის დამატებით სამი წლით გაგრძელება. საწარმო დათანხმდა.  

რესტრუქტურიზებული პირობებით გადახდას ადგილი ექნება 20X6 წლის 31 დეკემბერს. 

თუმცა, საწარმო მხოლოდ 250 ფე-ის ოდენობის გადახდის მიღებას მოელის, 

დაქირავებული პირის ფინანსური სირთულეების გათვალისწინებით.  

სასესხო მოთხოვნის თავდაპირველი აღიარებისას, სასესხო მოთხოვნა ასახული იყო, 

როგორც 431.92ფე (იხ. 48-ე მაგალითი). 

ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლა 20X1 წლის 1-ელ იანვარს შემდეგია: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 5% ფულადი 
სახსრების მიღება 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 
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20X1 431.92 21.59 – 453.51 

20X2 453.51 22.68 – 476.19 

20X3 476.19 23.81 (500.00) – 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს სასესხო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება 476.19 ფე-ს 

შეადგენს. 

აღნიშნული მოდიფიცირების შედეგად, 20X2 წლის 31 დეკემბერს შეფასებული 

ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება ხელახლა გამოითვლება 

თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის - 5%-ის გამოყენებით და იქნება 

205.68 ფე  (250ფე ÷ (1.05)4). 

გაუფასურების ზარალი 270.51ფე-ის ოდენობით (476.19 ფე-ს გამოკლებული 205.68 ფე) 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში 20X2 წელს.  

სავაჭრო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულების შემცირება შეიძლება პირდაპირ, 

შემდეგნაირად:  

დბ მოგება ან ზარალი - გაუფასურების ზარალი 270.51 ფე    

 კრ სასესხო მოთხოვნა   270.51 ფე 

გაუფასურების ზარალის აღიარება. 

 

ამ შემთხვევაში, სასესხო მოთხოვნა შეფასდება, როგორც 205.68 ფე 20X2 წლის 31 

დეკემბერს.  

ამის ნაცვლად, იგი შეიძლება შემცირდეს „რეზერვის ანგარიშის“ (მაგალითად „უიმედო 

ვალის ანარიცხის“) გამოყენებით, შემდეგნაირად: 

 

დბ მოგება ან ზარალი - გაუფასურების ზარალი 270.51 ფე    

 კრ უიმედო ვალის ანარიცხი (ფინანსური აქტივთან 

ურთიერთგადაფარული) 

  270.51 ფე 

გაუფასურების ზარალის აღიარება. 

 

შესწორებული ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლა 20X3 წლის 1-ელ იანვარს 

შემდეგია: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 5% 
(თავდაპირველი 

ეფექტური 
საპროცენტო 

განაკვეთი) 

ფულადი 
სახსრების 

მიღება 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X3 
205.68 10.28 

– 
215.96 

20X4 
215.96 10.80 

– 
226.76 

20X5 
226.76 11.34 

– 
238.10 

20X6 
238.10 11.90    (250.00) – 

 



მოდული 11—ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  82 

მაგ. 88 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ დაქირავებულ პირზე გასცა უპროცენტო სესხი 5,000 

ფე-ის ოდენობით ოთხი წლის ვადით 8%-იანი განაკვეთით, რომელიც გადასახდელია 

ყოველწლიურად, პერიოდის ბოლოს. მსგავს სესხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი 

წლიური 8%-ია (ანუ, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი მსგავს სესხზე ამ პირისთვის). 

საწარმოს ფინანსური წლის ბოლოა 31 დეკემბერი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დაქირავებულმა პირმა საწარმოს აცნობა, რომ აქვს ფინანსური 

სიძნელეები. საწარმო და დაქირავებული პირი შეთანხმდნენ სასესხო გადასახდელების 

რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით. შესწორებული პირობებით, დაქირავებულ 

პირს არ მოეთხოვება პროცენტის გადახდა 20X1 და 20X2 წლებისთვის (პროცენტის 

მოთხოვნაზე უარის თქმა). თუმცა, 20X3 და 20X4 წელს მოსალოდნელია პროცენტების 

გადახდა, ხოლო ძირი თანხა დაფარული უნდა იქნეს 20X4 წლის 31 დეკემბერს, როგორც 

მოსალოდნელი იყო. 

თავდაპირველი აღიარებისას, რადგან პროცენტი საბაზრო განაკვეთით იყო 

განსაზღვრული, საწარმო სასესხო მოთხოვნას ასახავს გარიგების ფასით (5,000ფე). 

ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლა 20X1 წლის 1-ელ იანვარს შემდეგია: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 8% ფულადი 
სახსრების მიღება 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1 
       5,000                   400           (400)        5,000  

20X2 
       5,000                   400           (400)        5,000  

20X3 
       5,000                   400           (400)        5,000  

20X4 
       5,000                   400        (5,400) – 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს სასესხო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება 5,400 ფე-ს 

შეადგენს (ზემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილი 5,000 ფე პლუს 20X1 წელს 

გადაუხდელი პროცენტი 400 ფე-ის ოდენობით, როგორც მოსალოდნელია). 

რესტრუქტურიზაციის შედეგად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს შეფასებული ფულადი 

ნაკადების დღევანდელი ღირებულება, რომელიც დისკონტირებულია აქტივის 

თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით - 8%-ით არის 4,629.63 ფე (იხ. 

გამოთვლა მაგალითის ბოლოს). 

შესაბამისად, გაუფასურების ზარალი 770.37ფე-ის ოდენობით (5,400ფე-ს მინუს 

4,629.63ფე) აღიარდება მოგებაში ან ზარალში 20X2 წლისთვის.  

 

საწარმომ აირჩია სავაჭრო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულების პირდაპირ შემცირება, 

შემდეგნაირად: 

დბ მოგება ან ზარალი - გაუფასურების ზარალი 770.37 ფე    

 კრ სასესხო მოთხოვნა   770.37 ფე 

გაუფასურების ზარალის აღიარება. 

 

სასესხო მოთხოვნა აღიარდება, როგორც 4,629.63 ფე 20X2 წლის 31 დეკემბერს. 
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შესწორებული ამორტიზებული ღირებულების გაანგარიშება 20X2 წლის 1-ელ ინავარს 

არის: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 8% ფულადი 
სახსრების მიღება 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X2 
4,629.63 370.37          – 5,000.00 

20X3 
5,000.00 400.00 (400.00) 5,000.00 

20X4 
5,000.00 400.00 (5,400.00) – 

 

დისკონტირებული დღევანდელი ღირებულების გაანგარიშება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს არის: 

დრო გადახდილი ფულადი 
სახსრები 

დღევანდელი ღირებულება 
დისკონტირებული 8%-ით 

31 დეკემბერი 20X3 400.00 400 ÷ 1.082 = 342.94 

31 დეკემბერი 20X4 5,400.00 5,400 ÷ 1.083 = 4,286.69 

  მთლიანი დღევანდელი ღირებულება = 

4,629.63   

 

გაუფასურების ზარალის აღდგენა 

11.26 თუ შემდგომ პერიოდში აქტივის გაუფასურების ზარალის თანხა შემცირდება და ამ 

შემცირების ობიექტურად დაკავშირება შესაძლებელი იქნება გაუფასურების აღიარების 

შემდგომ წარმოშობილ მოვლენასთან (როგორიცაა, მაგალითად დებიტორის 

საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესება), საწარმომ უნდა აღადგინოს (უკუგატარებით) 

წინა პერიოდებში წარმოშობილი გაუფასურების ზარალი პირდაპირ, ან გაუფასურების 

რეზერვის ანგარიშის კორექტირებით. გაუფასურების ზარალის აღდგენის შედეგად 

ფინანსური აქტივის საბალანსო ღირებულება (გაუფასურების რეზერვის ანგარიშის 

თანხების გამოკლებით) არ უნდა იყოს იმ თანხაზე მეტი, რაც იქნებოდა აქტივის 

საბალანსო ღირებულება იმ შემთხვევაში, თუ წინა პერიოდებში არ მოხდებოდა 

გაუფასურების აღიარება. საწარმომ გაუფასურების კომპენსირების თანხა 

დაუყოვნებლივ უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში. 

 
 

მაგალითები—წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალის აღდგენა  
 

მაგ. 89 ფაქტები იგივეა, რაც 84-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, წინა წლის ფინანსური 

ანგარიშგებების გამოსაცემად დამტკიცების შემდეგ საწარმომ მიიღო 200 ფე 

მომხმარებლისგან. საწარმო არ მოელის დარჩენილი 800 ფე-ის მიღებას.  

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში საწარმომ უნდა აღიაროს გაუფასურების 

ზარალის აღდგენა მიღებულ 200 ფე-ზე.  
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თუ სავაჭრო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება პირდაპირ შემცირდა 84-ე 

მაგალითის მიხედვით, საწარმომ უნდა გააკეთოს შემდეგი საჟურნალო გატარება 

ფულადი სახსრების მიღების აღიარების მიზნით მიღების პერიოდში: 

დბ  ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 200 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი—გაუფასურების ზარალი 

აღდგენა  

  200 ფე 

წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალის აღდგენის აღიარება. 
 

თუ სავაჭრო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება შემცირდა „გაუფასურების რეზერვის 

ანგარიშის“ (მაგალითად „უიმედო ვალის ანარიცხის“) გამოყენებით, საწარმომ უნდა 

გააკეთოს შემდეგი საჟურნალო გატარება ფულადი სახსრების მიღების აღიარების 

მიზნით: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 200 ფე    

 კრ სავაჭრო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი)   200 ფე 

სავაჭრო მოთხოვნებიდან ფულადი სახსრების მიღების აღიარება. 

 

დბ უიმედო ვალის ანარიცხი (ფინანსური აქტივთან 

ურთიერთგადაფარული) 

200 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი—გაუფასურების ზარალი 

აღდგენა 

  200 ფე 

წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალის აღდგენის აღიარება 
 

დბ უიმედო ვალის ანარიცხი (ფინანსური აქტივთან 

ურთიერთგადაფარული) 

800 ფე    

 კრ სავაჭრო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი)   200 ფე 

დარჩენილი სავაჭრო მოთხოვნის ჩამოწერის აღიარება. 

 

მაგ. 90 ფაქტები იგივეა, რაც 87-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X4 წლის 14 დეკემბერს 

დაქირავებულმა პირმა მოიგო ლატარეაში და აცნობა საწარმოს, რომ სრულად დაფარავს 

სესხს 20X5 წლის იანვარში (რესტრუქტურიზაციით შეთანხმებულ თარიღზე ორი წლით 

ადრე).  

დაფარვის გადაწყვეტილების გარეშე, 20X4 წლის 31 დეკემბერს სასესხო მოთხოვნის 

საბალანსო ღირებულება იქნებოდა 453.51 ფე (იხ. მეორე ცხრილი 87-ე მაგალითში). 

რადგან დაქირავებული პირი თანახმაა სესხის სრულად დაფარვაზე წლის 

დასრულებიდან მოკლე დროში, სესხის საბალანსო ღირებულება იქნება 500 ფე. 

დისკონტირება არ არის საჭირო, რადგან დაფარვა მოხდება წლის დასრულებიდან 

მოკლე დროში. 

შესაბამისად, საჭიროა გაუფასურების ზარალის - 46.49 ფე-ის (500ფე-ს გამოკლებული 

453.51 ფე) აღდგენის აღიარება მოგებაში ან ზარალში 20X4 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის.  

საჟურნალო გატარება არის: 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 46.49 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი—გაუფასურების ზარალი 

აღდგენა 

  46.49 ფე 

წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალის აღდგენის აღიარება. 
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სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) შეფასდება 500 ფე-ად 20X4 წლის 31 

დეკემბერს. 

რეალური ღირებულება  

11.27 საწარმომ აქტივის რეალური ღირებულების შეფასებისას უნდა გამოიყენოს შემდეგი 

იერარქია: 

(ა)       რეალური ღირებულების საუკეთესო მტკიცებულებაა იდენტური აქტივის (ან 

ანალოგიური აქტივის) კოტირებული ფასი აქტიურ ბაზარზე. ჩვეულებრივ, ეს 

წარმოადგენს მიმდინარე მყიდველის ფასს; 

(ბ)       როდესაც კოტირებული ფასი ხელმისაწვდომი არ არის, რეალური 

ღირებულების მტკიცებულებას წარმოადგენს იდენტური აქტივის (ან 

ანალოგიური აქტივის) მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულების, ან ბოლო 

გარიგების ფასი, რომელიც განხორციელებულია „გაშლილი ხელის მანძილის“ 

პრინციპით საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ მხარეებს შორის. თუმცა, 

ზემოაღნიშნული ფასი შეიძლება არ იყოს რეალური ღირებულების საუკეთესო 

შეფასება, თუ ეკონომიკურ გარემოში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია მომხდარი, 

ან მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულების, ან ბოლო ოპერაციის 

განხორციელების თარიღიდან შეფასების თარიღამდე მნიშვნელოვანი დროა 

გასული. იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო შეძლებს იმის დემონსტრირებას, რომ 

ბოლო გარიგების ფასი არ წარმოადგენს რეალური ღირებულების საუკეთესო 

შეფასებას (მაგალითად, იმის გამო, რომ ასახავს თანხას, რომელსაც საწარმო 

მიიღებდა ან გადაიხდიდა იძულებითი ოპერაციის, იძულებითი ლიკვიდაციის, 

ან კრიზისულ სიტუაციაში უკიდურესად დაბალ ფასად გაყიდვის 

შემთხვევაში), მაშინ ამგვარი ფასი უნდა დაკორექტირდეს; 

(გ)       იმ შემთხვევაში, როდესაც მოცემული აქტივის ბაზარი არ არის აქტიური და 

იდენტურ აქტივთან (ან ანალოგიურ აქტივთან) დაკავშირებული მბოჭავი 

ნასყიდობის ხელშეკრულების, ან ბოლო ოპერაციების ფასი, თავისთავად, არ 

წარმოადგენს რეალური ღირებულების საუკეთესო შეფასებას, საწარმომ 

რეალური ღირებულება უნდა განსაზღვროს შეფასების სხვა მეთოდების 

გამოყენებით. შეფასების ნებისმიერი მეთოდის გამოყენების მიზანია იმის 

დადგენა, რა იქნებოდა შეფასების თარიღისთვის გარიგების ფასი „გაშლილი 

ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებულ გაცვლაში, რომელიც 

მოტივირებული იყო ნორმალური კომერციული მოსაზრებებით.  

წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილებებში, მათ შორის, მე-9, მე-12, მე-14, მე-15, 

მე-16 _ „საინვესტიციო ქონება“, მე-17 - „ძირითადი საშუალებები“ და 28-ე 

განყოფილებაში - მინიშნება კეთდება რეალური ღირებულების განსაზღვრისთვის 

განკუთვნილ მითითებებზე, რომლებიც განხილული 11.27-11.32 პუნქტებში. 

 

შენიშვნები  
 

ერთადერთი ინსტრუმენტები, რომლებიც მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროში 

რეალური ღირებულებით ფასდება არის არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ 

აქციებსა და არადაბრუნებად ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში 

განხორციელებული ინვესტიციები, რომლებიც საჯაროდ იყიდება ფასიანი 

ქაღალდების ბაზარზე, ან რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

სხვაგვარად არის შესაძლებელი, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე. შესაბამისად, წინამდებარე განყოფილებაში მოცემული რეალური 

ღირებულების განსაზღვრისთვის განკუთვნილი მითითებები მხოლოდ ამ 
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ინსტრუმენტს ეხება. მე-12 განყოფილებაში მოცემულია დამატებითი მითითებები 

რეალური ღირებულების განსაზღვრისთვის მე-12 განყოფილების მოქმედების 

სფეროში შემავალი ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის.  

იდენტური აქტივები (პუნქტი 11.27(ა)) 

საწარმოსთვის ( X საწარმო), რომელიც ფლობს ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ 

აქციას მეორე საწარმოში ( Y საწარმო), ამ აქციის „იდენტური აქტივი“ (რომელიც 

მოხსენიებულია 11.27(ა) პუნქტში) იქნება აქცია Y საწარმოში იდენტური პირობებით. 

კომპანიის ჩვეულებრივი აქციები შეიძლება დაიყოს აქციის კლასებად, სადაც 

თითოეულ კლასს აქვს მცირედ განსხვავებული უფლებები (მაგალითად, შეიძლება 

იყოს ‘A’ ჩვეულებრივი აქციები და ‘B’ ჩვეულებრივი აქციები).  A ჩვეულებრივი აქცია, 

როგორც წესი, არ იქნება B ჩვეულებრივი აქციის იდენტური. აქედან გამომდინარე, თუ 

ცნობილია A ჩვეულებრივი აქციის რეალური ღირებულება (მაგალითად, A 

ჩვეულებრივ აქციებში ბოლო გარიგების გამო), აღნიშნული რეალური ღირებულება არ 

შეიძლება ჩაითვალოს B ჩვეულებრივი აქციის რეალურ ღირებულებად. თუმცა, 

შესაძლებელია A ჩვეულებრივი აქციების ფასის საწყის წერტილად გამოყენება, 

როდესაც ხდება კორექტირება A ჩვეულებრივ აქციებსა და B ჩვეულებრივ აქციებს 

შორის განსხვავებული პირობების აღრიცხვის მიზნით.  

აქტიური ბაზარი (11.27(ა) პუნქტი) 

იდენტური აქტივების აქტიურ ბაზარზე, მაგალითად საფონდო ბირჟაზე 

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასების არსებობა რეალური ღირებულების 

საუკეთესო მტკიცებულებას წარმოადგენს  და როდესაც ასეთი ფასები არსებობს, ისინი 

გამოიყენება ფინანსური აქტივისა და ფინანსური ვალდებულების შესაფასებლად. 

ფინანსური ინსტრუმენტი მიიჩნევა აქტიურ ბაზარზე კოტირებულად იმ შემთხვევაში, 

თუ "კოტირებული ფასები ადვილად და რეგულარულად ხელმისაწვდომია საფონდო 

ბირჟიდან, სადილერო, საბროკერო, დარგობრივი გაერთიანების, ფასდადგენის 

მომსახურების ან მარეგულირებელი ორგანიზაციებიდან და ეს ფასები ასახავს 

ფაქტობრივ და რეგულარულად განხორციელებულ საბაზრო ოპერაციებს "გაშლილი 

ხელის მანძილის" პრინციპით. რეალური ღირებულება განსაზღვრულია, როგორც 

თანხა, რომლითაც შეიძლება აქტივი გაიცვალოს ან ვალდებულება დაიფაროს ან 

გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტი გაიცვალოს საქმის მცოდნე და გარიგების 

მსურველ მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით 

განხორციელებულ გარიგებაში (იხ. ლექსიკონი). ფინანსური ინსტრუმენტის, რომელიც 

იყიდება აქტიურ ბაზარზე, რეალური ღირებულების განსაზღვრის მიზანია მიიღოს 

ფასი, რომელზეც აღნიშნული ინსტრუმენტისთვის მოხდება გარიგება საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს (ინსტრუმენტის მოდიფიცირებისა და პაკეტის ცვლილების გარეშე) 

ყველაზე ხელსაყრელ აქტიურ ბაზარზე, რომელზეც საწარმოს უშუალოდ მიუწვდება 

ხელი.     

თუ ოპერაციები საკმაოდ ხშირად ხდება, რათა უწყვეტად იქნეს მიღებული საიმედო 

ინფორმაცია ფასების შესახებ, ბაზარი ჩაითვლება აქტიურად. თუმცა, თუ ოპერაციები 

აღარ ხორციელდება რეგულარულად (თუნდაც ფასები ხელმისაწვდომი იყოს) ან 

ოპერაციები, რომლებიც ხორციელდება იძულებითია, ბაზარი აღარ ჩაითვლება 

აქტიურად. საჭიროა მსჯელობა, რათა შეფასდეს აქტიურია თუ არა ბაზარი. საწარმომ 

უნდა შეაფასოს ყველა შესაბამისი ფაქტორის მნიშვნელობა და შესაბამისობა, რათა 

ხელმისაწვდომი მტკიცებულებების საფუძველზე განსაზღვროს, აქტიურია თუ არა 

ბაზარი. თუ საწარმო დაასკვნის, რომ ბაზარი არ არის აქტიური, აღნიშნულ ბაზარზე 
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განხორციელებული ოპერაციები და კოტირებული ფასები არ განსაზღვრავს რეალურ 

ღირებულებას.  

მართალია, საწარმოს ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ბაზარზე შეფასების თარიღისთვის, 

მაგრამ არ არის საჭირო, რომ შეეძლოს კონკრეტული აქტივის გაყიდვა ან კონკრეტული 

ვალდებულების გადაცემა აღნიშნული თარიღისთვის (მაგალითად, თუ არსებობს 

აქტივის გაყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვა). თუმცა, საწარმოს უნდა შეეძლოს 

ხელი მიუწვდებოდეს ბაზარზე, როდესაც შეზღუდვა მოიხსნება. თუ ბაზრის მონაწილე 

ითვალისწინებს აქტივის გაყიდვაზე შეზღუდვას აქტივის ფასის განსაზღვრისას, 

საწარმომ უნდა მოხდინოს კოტირებული ფასის კორექტირება, აღნიშნული 

შეზღუდვის გავლენის ასახვის მიზნით. 

იშვიათ შემთხვევაში აქტიურ ბაზარზე კოტირებული ფასი შეიძლება არ 

წარმოადგენდეს რეალურ ღირებულებას შეფასების თარიღისთვის. მაგალითად, ასე 

შეიძლება მაშინ მოხდეს, როდესაც მნიშვნელოვანი მოვლენები (მარწმუნებლებს შორის 

გარიგებები, საშუამავლო სავაჭრო გარიგებები ან განცხადებები) ხდება ბაზრის 

დახურვის შემდეგ, მაგრამ შეფასების თარიღამდე. საწარმო ადგენს და უცვლელად 

იყენებს პოლიტიკას იმ მოვლენების განსაზღვრის მიზნით, რომლებმაც შესაძლოა 

გავლენა მოახდინოს რეალური ღირებულების შეფასებებზე.    

ბოლო გარიგებები ( 11.27(ბ) პუნქტი) 

როდესაც კოტირებული ფასი ხელმისაწვდომი არ არის, მიმდინარე რეალური 

ღირებულების მტკიცებულებას წარმოადგენს მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულების, 

ან ბოლო გარიგების ფასი. თუმცა, ზემოაღნიშნული ფასი შეიძლება არ იყოს რეალური 

ღირებულების საუკეთესო შეფასება, თუ  ეკონომიკურ გარემოში მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები არ არის მომხდარი, ან მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულების, ან ბოლო 

ოპერაციის განხორციელების თარიღიდან შეფასების თარიღამდე მნიშვნელოვანი დრო 

არ არის გასული. თუ პირობები შეიცვალა გარიგების დროის შემდგომ (მაგალითად 

საწარმოში მომხდარი დიდი ხანძარი სერიოზულ გავლენას ახდენს მისი აქციების 

ფასზე), რეალური ღირებულება ასახავს ამ პირობებში მომხდარ ცვლილებებს. 

ანალოგიურად, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო შეძლებს იმის დემონსტრირებას, რომ 

ბოლო გარიგების ფასი არ წარმოადგენს რეალური ღირებულების საუკეთესო 

შეფასებას (მაგალითად, იმის გამო, რომ ასახავს თანხას, რომელსაც საწარმო მიიღებდა 

ან გადაიხდიდა იძულებითი ოპერაციის, იძულებითი ლიკვიდაციის, ან კრიზისულ 

სიტუაციაში უკიდურესად დაბალ ფასად გაყიდვის შემთხვევაში), მაშინ ამგვარი ფასი 

უნდა დაკორექტირდეს.   

 
სააღრიცხვო ერთეული 

ფინანსური ინსტრუმენტების რეალური ღირებულება მიიღება ინსტრუმენტების 

ერთეულებისა და მისი კოტირებული საბაზრო ფასისგან.   

შეფასების მეთოდები  
11.28 შეფასების მეთოდები მოიცავს: იდენტურ აქტივთან დაკავშირებული უახლესი 

საბაზრო ოპერაციების გამოყენებას, რომლებიც შესრულებულია საქმის მცოდნე და 

გარიგების მსურველ მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით; თუ 

შესაძლებელია, სხვა მსგავსი აქტივის მიმდინარე რეალური ღირებულების 

გათვალისწინებას, რომელიც შესაფასებელი აქტივის მსგავსია თავისი ძირითადი 

მახასიათებლებით; დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზისა და ოფციონის 

ფასის განსაზღვრის მოდელების გამოყენებას. თუ არსებობს შეფასების ისეთი მეთოდი, 

რომელსაც ფართოდ იყენებენ ბაზრის მონაწილეები აქტივის შესაფასებლად და ეს 
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მეთოდი უზრუნველყოფს საიმედო ღირებულების განსაზღვრას ფაქტობრივი საბაზრო 

ოპერაციებიდან მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს ეს მეთოდი. 

11.29 შეფასების ნებისმიერი მეთოდის გამოყენების მიზანია განისაზღვროს, რა იქნებოდა 

შეფასების თარიღისთვის ოპერაციის (გარიგების) ფასი „გაშლილი ხელის მანძილის“ 

პრინციპით შესრულებულ გაცვლაში, რომელიც მოტივირებული იყო ნორმალური 

კომერციული მოსაზრებებით. რეალური ღირებულება განისაზღვრება შეფასების 

ისეთი მეთოდის გამოყენებით მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით, რომელიც 

მაქსიმალურად იყენებს საბაზრო მონაცემებს და, შეძლებისდაგვარად, ნაკლებად 

ეყრდნობა საწარმოს მიერ განსაზღვრულ მონაცემებს. იგულისხმება, რომ შეფასების 

მეთოდი უზრუნველყოფს რეალური ღირებულების საიმედო შეფასებას, თუ: 

(ა)         იგი საკმარისად ასახავს ბაზრის მოლოდინს, აქტივის ფასის შესახებ; და 

(ბ)         შეფასების მეთოდში გამოყენებული საბაზისო მონაცემები საკმარისად ასახავს 

ბაზრის მოლოდინს და ითვალისწინებს აქტივისთვის დამახასიათებელი 

რისკის ფაქტორების შეფასებას. 
 

შენიშვნები  
 
შეფასების მეთოდები უნდა მოიცავდეს ყველა ფაქტორს, რომელსაც ბაზრის 
მონაწილეები გაითვალისწინებდნენ ფასის განსაზღვრის დროს და უნდა 
შეესაბამებოდეს ფინანსური ინსტრუმენტების ფასის განსაზღვრის მიღებულ 
ეკონომიკურ მეთოდოლოგიებს. შეფასების მეთოდების არჩევა და გამოყენება ხშირად 
გულისხმობს მნიშვნელოვან მსჯელობას. შერჩეული უნდა იქნეს მეთოდი, რომელიც 
შეესაბამება შესაფასებელ ინსტრუმენტს და რომლისთვისაც ხელმისაწვდომია 
საკმარისი მონაცემები, კერძოდ მონაცემები, რომლებიც მაქსიმალურად იყენებს 
საბაზრო მონაცემებს (ანუ, ხელმისაწვდომი საბაზრო მონაცემების საფუძველზე 
შემუშავებულ მონაცემებს). შეიძლება საჭირო გახდეს საბაზრო მონაცემების 
კორექტირება აქციებისთვის დამახასიათებელი ისეთი ფაქტორების 
გათვალისწინებით, როგორიცაა, მაგალითად, აქციების გაყიდვისა და ყიდვის 
საქმიანობის მოცულობა და დონე. ერთხელ შერჩეული შეფასების მეთოდების 
გამოყენებული უნდა იქნეს თანმიმდევრულად, თუ არ არის მიზანშეწონილი 
შეფასების მეთოდების ცვლილება, რადგან სხვა მეთოდი (მაგალითად იმიტომ, რომ 
შემუშავებულია შეფასების ახალი მეთოდი ან ხელმისაწვდომი გახდა დამატებითი 
ინფორმაცია) უფრო საიმედოდ აფასებს რეალურ ღირებულებას. 

საწარმოს მიერ განსაზღვრული მონაცემები არ ეყრდნობა ემპირიული საბაზრო 
მონაცემებს. თუმცა, ისინი ასახავს დაშვებებს, რომლებსაც იყენებენ ბაზრის 
მონაწილეები აქციების ფასის განსაზღვრის პროცესში, რისკის შესახებ დაშვებების 
ჩათვლით. აღნიშნული მონაცემების შემუშავებისას საწარმომ შესაძლოა დაიწყოს 
საკუთარი მონაცემებით, რომელიც კორექტირდება, თუ გონივრულ ფარგლებში 
ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მიანიშნებს, რომ (ა) ბაზრის სხვა მონაწილეები 
გამოიყენებდნენ განსხვავებულ მონაცემებს, ან (ბ)კონკრეტულად საწარმოსთვის 
არსებობს რაიმე, რაც არ არის ხელმისაწვდომი ბაზრის სხვა მონაწილეებისთვის 
(მაგალითად კონკრეტულად საწარმოსთვის დამახასიათებელი ერთობლივი სინერგია). 
საჭირო არ არის, რომ საწარმომ წარმართოს მაქსიმალური ძალისხმევა, რათა მოიპოვოს 
ინფორმაცია ბაზრის მონაწილეთა დაშვებების შესახებ. თუმცა, საწარმომ არ შეიძლება, 
რომ არ გაითვალისწინოს ის ინფორმაცია ბაზრის მონაწილეთა დაშვებების შესახებ, 
რომელიც გონივრულ ფარგლებში არის ხელმისაწვდომი.  

თუ საწარმო მნიშვნელოვნად იყენებს შეფასების მეთოდებს, მან პერიოდულად უნდა 
მოახდინოს აღნიშნული მეთოდების ტესტირება დასაბუთებულობაზე  იმავე 
ინსტრუმენტის (მოდიფიცირებისა და პაკეტის ცვლილების გარეშე) მიმდინარე 
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ემპირიული საბაზრო ოპერაციებიდან ან ნებისმიერ ხელმისაწვდომ ბაზრის 
გამოკვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით.   

 

 
მაგალითები—შეფასების მეთოდები 

 

მაგ. 91 A საწარმო ფლობს არაკოტირებული XYZ კომპანიის 250 ჩვეულებრივ აქციას. . XYZ 

კომპანიის სრული სააქციო კაპიტალი 5,000 აქციას შეადგენს, რომელთა ნომინალური 

ღირებულებაა 10 ფე. XYZ საწარმოს დაბეგვრის შემდეგ მოგება ყოველწლიურად 

შენარჩუნდება 70,000 ფე-ს ოდენობით. აქციის ფასის შემოსავალთან ფარდობის 

შესაბამისი კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრა დარგის გამოქვეყნებული 

მონაცემებიდან არის 15 (არალიკვიდურობის გამო კორექტირებამდე). A საწარმოს 

ხელმძღვანელობამ შეაფასა, რომ XYZ კომპანიის აქციების არალიკვიდურობისა და მათ 

გადაცემაზე შეზღუდვების დისკონტი 20%-ს შეადგენს. A საწარმო აფასებს XYZ 

კომპანიის აქციების ფლობას შემოსავლის საფუძველზე.   

A საწარმოს მიერ XYZ საწარმოში აქციების ფლობის შეფასება შემოსავლის საფუძველზე 

შემდეგნაირად შეიძლება შესრულდეს: 

XYZ კომპანიის ღირებულება = 70,000ფე × 15 × 0.8 = 840,000ფე. 

აქციის ფასი = 840,000ფე ÷ 5,000 აქცია = 168 ფე თითოეული აქცია. 

A საწარმოს მიერ XYZ-ის აქციებში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური 

ღირებულება შეფასებულია, როგორც 42,000ფე (250 აქცია × 168 ფე თითოეულ აქციაზე). 

მაგ. 92  ფაქტები იგივეა, რაც 91-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში A საწარმომ შეაფასა იმ 

აქციების რეალური ღირებულება, რომლებსაც ფლობს XYZ საწარმოში, წმინდა 

აქტივების შეფასების მეთოდით. XYZ კომპანიის წმინდა აქტივების რეალური 

ღირებულება, მათ შორის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული 

წმინდა აქტივებისა და იმ წმინდა აქტივებისა, რომლებიც არ არის აღიარებული, 850,000 

ფე-ს შეადგენს.  

აქციის ფასი = 850,000ფე ÷ 5,000 აქცია = 170ფე თითოეული აქცია.  

A საწარმოს მიერ XYZ საწარმოს აქციებში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური 

ღირებულება შეფასებულია, როგორც 42,500ფე (250 აქცია × 170ფე თითოეულ აქციაზე). 

როდესაც არ არსებობს აქტიური ბაზარი  
 

11.30 ისეთ აქტივში განხორციელებული ინვესტიციების საიმედოდ შეფასება, 

რომლისთვისაც არ არსებობს აქტიურ ბაზარზე კოტირებული საბაზრო ფასი, იმ 

შემთხვევაში არის შესაძლებელი, თუ: 

(ა)         ამ აქტივის რეალური ღირებულების დასაბუთებული შეფასებების დიაპაზონში 

ცვალებადობა არსებითი არ არის; ან 

(ბ)         შესაძლებელია ამ დიაპაზონში მოხვედრილი განსხვავებული შეფასებების 

ალბათობების დასაბუთებულად შეფასება და მათი გამოყენება რეალური 

ღირებულების დასადგენად. 

11.31 არსებობს ბევრი სიტუაცია, როდესაც რეალური ღირებულების დასაბუთებული 

შეფასებების დიაპაზონში ცვალებადობა არსებითი არ არის ისეთი აქტივებისთვის, 

რომლებსაც არ გააჩნიათ აქტიურ ბაზარზე კოტირებული საბაზრო ფასი. როგორც წესი, 
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საწარმოს შეუძლია გარეშე მხარისგან შეძენილი აქტივის რეალური ღირებულების 

შეფასება. თუმცა, იმ შემთხვევაში, როდესაც რეალური ღირებულების დასაბუთებული 

შეფასებების დიაპაზონი მნიშვნელოვანია, მაგრამ შეუძლებელია სხვადასხვა შეფასების 

ალბათობების დასაბუთებულად განსაზღვრა, საწარმომ ასეთი აქტივი არ უნდა 

შეაფასოს რეალური ღირებულებით. 

11.32 თუ რეალური ღირებულებით შეფასებული აქტივისთვის რეალური ღირებულების 

საიმედოდ განსაზღვრა აღარ არის შესაძლებელი (ან შეუძლებელია მისი განსაზღვრა 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, როდესაც დაშვებულია 

ამგვარი გამონაკლისი (იხ. 11.14(გ) და 12.8(ბ) პუნქტები)), მაშინ ამ აქტივის ახალი 

თვითღირებულება გახდება მისი საბალანსო ღირებულება, რომელიც ჰქონდა იმ ბოლო 

თარიღისთვის, როდესაც შესაძლებელი იყო აქტივის საიმედოდ შეფასება. საწარმომ 

აქტივი უნდა შეაფასოს ამ თვითღირებულებით, რომელსაც გამოკლებული აქვს 

გაუფასურების ზარალი მანამ, სანამ ისევ შესაძლებელი არ გახდება მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება (ან რეალური ღირებულების განსაზღვრა 

შესაძლებელი არ გახდება მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, 

როდესაც დაშვებულია ამგვარი გამონაკლისი). 

 

ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა 

 

11.33 საწარმო წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც: 

(ა)         ფინანსური აქტივიდან მისაღები ფულადი სახსრების მიღების 

სახელშეკრულებო უფლებებს ვადა გასდის, ან ფულადი სახსრები მთლიანად 

უკვე მიღებულია; 

(ბ)         საწარმო ფინანსური აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა 

მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს გადასცემს სხვა მხარეს; ან 

(გ)         საწარმო, მიუხედავად იმისა, რომ იტოვებს აქტივის საკუთრებასთან 

დაკავშირებულ ზოგიერთ მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს, სხვა მხარეს 

გადასცემს აქტივის კონტროლის უფლებას, რომელსაც გააჩნია ამ აქტივის 

მთლიანად გაყიდვის პრაქტიკული შესაძლებლობა ნებისმიერ 

არადაკავშირებულ მესამე მხარეზე, შეუძლია ამ შესაძლებლობის გამოყენება 

ცალმხრივად და აქტივის გადაცემაზე დამატებითი შეზღუდვების დაწესების 

აუცილებლობის გარეშე _ ამ შემთხვევაში, საწარმომ უნდა: 

(i)          შეწყვიტოს აქტივის აღიარება; და 

(ii)         ცალ-ცალკე აღიაროს ყველა უფლება და ვალდებულება, რომელიც მას 

რჩება ან წარმოიშობა აქტივის გადაცემისას. 

             გადაცემული აქტივის საბალანსო ღირებულების გადანაწილება უნდა მოხდეს 

შენარჩუნებულ და გადაცემულ უფლებებს ან ვალდებულებებს შორის, 

გადაცემის თარიღისთვის განსაზღვრული მათი რეალური ღირებულებების 

საფუძველზე. ახლად წარმოშობილი უფლებები და ვალდებულებები უნდა 

შეფასდეს ამ თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური ღირებულებით. 

ნებისმიერი განსხვავება მიღებულ ანაზღაურებასა და ამ პუნქტის მიხედვით 

აღიარებულ ღირებულებებსა და ასევე იმ ღირებულებებს შორის, რომელთა 

აღიარებაც შეწყდა წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად, უნდა აისახოს იმ 

პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც გადაცემა განხორციელდა. 

 
 
 
შენიშვნები  
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ფულადი სახსრების მიღების სახელშეკრულებო უფლებები (11.33(ა)პუნქტი) 

ფულადი სახსრების მიღების უფლებებს ვადა გასდის, როდესაც, მაგალითად, 

ფინანსური აქტივი მიაღწევს თავის ვადას და აღნიშნული აქტივიდან აშკარად აღარ 

წარმოიშობა დამატებითი ფულადი სახსრები. ფულადი სახსრები მთლიანად უკვე 

მიღებულია (იხ. 11.33(ა) პუნქტი) როდესაც, მაგალითად, მომხმარებელი დაფარავს 

სავაჭრო მოთხოვნის სრულ ნაშთს ან მომხმარებელი, რომელზეც საწარმოს გაცემული 

აქვს სესხი სრულად დაფარავს დაუფარავ პროცენტს და ძირ თანხას.  

რისკებისა და სარგებლის გადაცემა (11.33(ბ)პუნქტი) 

11.33(ბ) პუნქტი მოითხოვს, რომ ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტის 

განხილვისას, საწარმომ განსაზღვროს, გადაცემული აქვს თუ არა სხვა მხარეზე 

საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვანი რისკი და სარგებელი. თუმცა, 

მსს ფასს სტანდარტი არ იძლევა მითითებებს, თუ როგორ უნდა იმსჯელოს საწარმომ 

ამასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ გარემოებებში საწარმოს უფლება აქვს (მაგრამ არ 

მოეთხოვება) იხელმძღვანელოს სრული ფასს სტანდარტებით. ბასს 39-ის 21-ე პუნქტი 

იძლევა შემდეგ მითითებებს:  

„რისკებისა და სარგებლის გადაცემის (...) შეფასება ხდება გადაცემულ 

აქტივთან დაკავშირებული ნეტო ფულადი ნაკადების ოდენობისა და 

ვადების ცვალებადობის რისკების შედარებით აქტივის გადაცემამდე და 

გადაცემის შემდეგ“ 

რისკის და სარგებლის გადაცემის შეფასებისას საჭიროა მსჯელობა. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო იტოვებს ფინანსური აქტივის საკუთრებასთან 

დაკავშირებულ ყველა არსებით რისკსა და სარგებელს,  საწარმომ უნდა განაგრძოს 

ფინანსური აქტივის აღიარება. იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო იტოვებს 

საკუთრებასთან დაკავშირებულ რისკისა და სარგებლის მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს, 

გამოიყენება 11.33(გ) პუნქტი.   

საწარმო იტოვებს ფინანსური აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა არსებით 

რისკსა და სარგებელს იმ შემთხვევაში, თუ ფინანსურ აქტივთან დაკავშირებული 

მომავალი ნეტო ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების ცვალებადობის 

რისკები მნიშვნელოვნად არ იცვლება გადაცემის შედეგად (მაგალითად იმიტომ, რომ 

საწარმომ გაყიდა აქტივი, ფიქსირებულ ფასად პლუს გამსესხებლის შემოსავალი მისი 

გამოსყიდვის შეთანხმების შესაბამისად, ან იმიტომ, რომ საწარმოს გარანტირებული 

აქვს შემოსავლის დონე მიმღები მხარისგან).   

საწარმოს გადაცემული აქვს ფინანსური აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული 

ყველა რისკი და სარგებელი იმ შემთხვევაში, თუ მისი ასეთი ცვალებადობის რისკი 

აღარ არის მნიშვნელოვანი ფინანსურ აქტივთან დაკავშირებული მომავალი ნეტო 

ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების სრულ ცვალებადობასთან 

შედარებით (მაგალითად, იმიტომ, რომ საწარმოს გაყიდული აქვს ფინანსური აქტივი 

მხოლოდ მისი გამოსყიდვის დროს არსებული რეალური ღირებულებით გამოსყიდვის 

ოფციონის შესაბამისად). 

კონტროლის უფლების გადაცემა (იხ. 11.33(გ) პუნქტი) 

იტოვებს თუ არა საწარმო გადაცემული აქტივის კონტროლის უფლებას (იხ. 11.33(გ) 

პუნქტი) დამოკიდებულია მიმღები მხარის მიერ აქტივის გაყიდვის შესაძლებლობაზე. 

თუ მიმღებ მხარეს გააჩნია ამ აქტივის მთლიანად გაყიდვის პრაქტიკული 

შესაძლებლობა ნებისმიერ არადაკავშირებულ მესამე მხარეზე და შეუძლია ამ 
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შესაძლებლობის თავისუფლად გამოყენება, საწარმო არ იტოვებს კონტროლის 

უფლებას. ყველა სხვა შემთხვევაში, საწარმო იტოვებს კონტროლის უფლებას. 

იმისათვის, რომ მიმღებ მხარეს შეეძლოს შესაძლებლობის თავისუფლად გამოყენება, 

მიმღებ მხარეს უნდა შეეძლოს ამ შესაძლებლობის ცალმხრივად გამოყენება (ანუ 

მიმღები მხარის შესაძლებლობა გადაცემული აქტივის ექსპლუატაციიდან ამოღების 

თაობაზე სხვა პირების მოქმედებებისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს) და არ უნდა 

საჭიროებდეს გადაცემაზე დამატებითი შეზღუდვების დაწესებას (მაგალითად, 

პირობებისა, თუ როგორ მოხდება სასესხო აქტივის მომსახურება ან ოფციონის, 

რომელიც მიმღებ მხარეს ანიჭებს უფლებას გამოისყიდოს აქტივი).  

მიმღებ მხარეს გადაცემული აქვს აქტივის გაყიდვის პრაქტიკული შესაძლებლობა, თუ 

იგი იყიდება აქტიურ ბაზარზე, რადგან მიმღებ მხარეს შეუძლია გადაცემული აქტივის 

გამოსყიდვა ბაზარზე, თუ დასჭირდება მისი საწარმოში დაბრუნება. მაგალითად, 

მიმღებ მხარეს შეიძლება გადაცემული ჰქონდეს აქტივის გაყიდვის პრაქტიკული 

შესაძლებლობა, თუ გადაცემული აქტივი ექვემდებარება ოფციონს, რომელიც 

შესაძლებლობას აძლევს გადამცემ მხარეს გამოისყიდოს იგი, მაგრამ მიმღებ მხარეს 

შეუძლია დაუყოვნებლივ შეიძინოს გადაცემული აქტივი ბაზარზე იმ შემთხვევაში, თუ 

აღნიშნული ოფციონი განხორციელდება. მიმღებ მხარეს არ აქვს გადაცემული აქტივის 

გაყიდვის პრაქტიკული შესაძლებლობა, თუ საწარმო იტოვებს ასეთ ოფციონს, ხოლო 

მიმღებ მხარეს არ შეუძლია დაუყოვნებლივ შეიძინოს გადაცემული აქტივი ბაზარზე იმ 

შემთხვევაში, თუ საწარმო განახორციელებს აღნიშნულ ოფციონს. 

კრიტიკული საკითხია, თუ პრაქტიკულად რის გაკეთება შეუძლია მიმღებ მხარეს და 

არა ის, თუ რა სახელშეკრულებო უფლებები აქვს მიმღებ მხარეს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რის გაკეთება შეუძლია გადაცემულ აქტივთან მიმართებით ან რა 

სახელშეკრულებო აკრძალვები არსებობს. კერძოდ: 

 გადაცემული აქტივის საწარმოდან გასვლის სახელშეკრულებო უფლებას არ 

აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა თუ არ არსებობს ბაზარი გადაცემული 

აქტივისთვის;  

 გადაცემული აქტივის საწარმოდან გასვლის სახელშეკრულებო უფლებას არ 

აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა თუ შეუძლებელია მისი თავისუფალი 

გამოყენება. ამიტომ: 

o მიმღები მხარის შესაძლებლობა გადაცემული აქტივის საწარმოდან გასვლის 

თაობაზე დამოუკიდებელი უნდა იყოს სხვა პირების მოქმედებებისგან (ანუ 

უნდა იყოს ცალმხრივი შესაძლებლობა); და  

o მიმღებ მხარეს უნდა შეეძლოს გადაცემული აქტივის ექსპლუატაციიდან 

ამოღება, ისე, რომ არ იყოს იძულებული გადაცემას დაუკავშიროს 

შემზღუდავი პირობები - „დამატებითი პირობები“ (მაგალითად პირობები 

იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს სასესხო აქტივის 

მომსახურება ან ოფციონი, რომელიც მიმღებ მხარეს ანიჭებს უფლებას 

გამოისყიდოს აქტივი). 

ის ფაქტი, რომ მიმღებმა მხარემ ნაკლებ სავარაუდოა, რომ გაყიდოს გადაცემული 

აქტივი, თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ გადამცემი მხარე იტოვებს გადაცემულ 

აქტივზე კონტროლის უფლებას. თუმცა, იმ შემთხვევაში, როდესაც ფუთ-ოფციონი ან 

გარანტია ზღუდავს მიმღები მხარის მიერ გადაცემული აქტივის გაყიდვას, გადამცემ 

მხარეს შენარჩუნებული აქვს გადაცემულ აქტივებზე კონტროლის უფლება.   

ფინანსური აქტივის აღიარების მთლიანად შეწყვეტის შემთხვევაში განსხვავება 

საბალანსო ღირებულებასა და მიღებულ ანაზღაურებას შორის (მათ შორის, ნებისმიერ 
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ახლად მიღებულ აქტივს გამოკლებული ნებისმიერი ახლად აღებული ვალდებულება) 

აისახება მოგებაში ან ზარალში. 

 
მაგალითები—ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტა 

 

მაგ. 93 ქვემოთ მოცემულია ოთხი მაგალითი, როდესაც საწარმომ უნდა შეწყვიტოს ფინანსური 

აქტივის აღიარება, რადგან მას გადაცემული აქვს ფინანსური აქტივის საკუთრებასთან 

დაკავშირებული ყველა არსებითი რისკი და სარგებელი:  

 ფინანსური აქტივის უპირობო გაყიდვა. 

 ფინანსური აქტივის გაყიდვა გამოსყიდვის უფლებით, გამოსყიდვის დროს 

არსებული რეალური ღირებულებით (რისკებისა და სარგებლის თვალსაზრისით 

იგივეა, რაც აქტივის უპირობო გაყიდვა და აქტივის შემდგომი გამოსყიდვა 

ბაზარზე). 

 ფინანსური აქტივის გაყიდვა გადაცემული აქტივის რეალური ღირებულებით 

გამოსყიდვის მხოლოდ პირველი უარყოფის უფლების დატოვებით, იმ 

შემთხვევაში, თუ მიმღები შემდგომში გაყიდის მას. 

 100 აქციის გაყიდვა 30 ფე-ად თითოეულ აქციაზე, შემსყიდველის ოფციონთან 

ერთად, მოსთხოვოს საწარმოს (გამყიდველს) გამოისყიდოს აქციები თითოეული 30 

ფე-ად იმ შემთხვევაში, თუ კოტირებული საბაზრო ფასი 10 ფე-ზე ნაკლები გახდება 

მომდევნო თვის მანძილზე. ვინაიდან საბაზრო პირობები კარგია, ნაკლებ 

სავარაუდოა, რომ აქციის ფასი 10 ფე-ზე ნაკლები გახდეს (ანუ, ნაკლებ სავარაუდოა, 

რომ საწარმოს დასჭირდება აქციების გამოსყიდვა). შესაბამისად, ეს ფაქტობრივად 

არის უპირობო გაყიდვა. 
 

მაგ. 94 ქვემოთ მოცემულია ხუთი მაგალითი, როდესაც საწარმო არსებითად იტოვებს 

ფინანსური აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა რისკსა და სარგებელს, 

შესაბამისად არ უნდა შეწყვიტოს აქტივის აღიარება: 

 გაყიდვისა და გამოსყიდვის ოპერაცია, როდესაც გამოსყიდვის ფასი არის 

ფიქსირებული ფასი ან გასაყიდ ფასს პლუს გამსესხებლის შემოსავალი. 

 გაყიდვისა და გამოსყიდვის ოპერაცია, როდესაც გამოსყიდვის ფასი არის 

ფიქსირებული ფასი ან გასაყიდ ფასს პლუს გამსესხებლის შემოსავალი და მიმღებ 

მხარეს აქვს უფლება გამოსყიდვის თარიღისთვის გადაცემული აქტივი ჩაანაცვლოს 

მსგავსი ან თანაბარი რეალური ღირებულების მქონე აქტივებით  

 ფინანსური აქტივის გაყიდვა არსებითად იგივე აქტივის ფიქსირებულ ფასად ან 

გასაყიდ ფასად დამატებული გამსესხებლის შემოსავალი გამოსყიდვის 

შეთანხმებით. 

 მოკლევადიანი მოთხოვნების გაყიდვა, რომლებშიც საწარმო გარანტიას აძლევს 

მიმღებს, რომ განახორციელებს იმ საკრედიტო დანაკარგების კომპენსირებას, 

რომლებსაც სავარაუდოდ ექნება ადგილი. 

 100 აქციის გაყიდვა თითოეულის 30 ფე-ად სახელშეკრულებო დებულებასთან 

ერთად, რომ საწარმომ უნდა გამოისყიდოს აქციები 31 ფე-ად იმ შემთხვევაში, თუ 

საბაზრო ფასი არ აიწევს 60 ფე-მდე ან უფრო მეტად მომდევნო თვის მანძილზე. 

ვინაიდან საბაზრო პირობები სტაბილურია, აქციების ფასების გაორმაგება 

მომდევნო თვეში ნაკლებ სავარაუდოა (ანუ, დიდი ალბათობით, გამყიდველს 



მოდული 11—ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  94 

მოუწევს აქციების გამოსყიდვა). გამყიდველი იტოვებს ფასების რისკს და იხდის 

მსესხებლის შემოსავალს. ფინანსური აქტივის გამოსყიდვა მისი გაყიდვიდან 

მოკლე ვადაში, ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც ფაქტიური გაყიდვების გარიგება. 

 

მაგ. 95 საწარმომ არაკოტირებულ აქციებში განხორციელებული ინვესტიცია მიჰყიდა ბანკს 1,000 

ფე-ად. ერთი წლის შემდეგ საწარმომ გამოისყიდა აღნიშნული აქციები ბანკიდან 1,200 

ფე-ად.   

ინვესტიციის გამოსყიდვა, თავისთავად, არ გამორიცხავს აღიარების შეწყვეტას, იმ 

შემთხვევაში, თუ თავდაპირველი გარიგება აკმაყოფილებდა აღიარების შეწყვეტის 

მოთხოვნებს. თუმცა, იმ შემთხვევაში, როდესაც აქციებში ინვესტიციის გაყიდვის 

შეთანხმება გაფორმდა აქციების ფიქსირებულ ფასად ან გასაყიდ ფასად პლუს 

გამსესხებლის შემოსავალი გამოსყიდვის შეთანხმებასთან ერთად, არ ხდება აქტივის 

აღიარების შეწყვეტა. ბოლო შემთხვევაში, მოცემულ მაგალითში 200 ფე შეადგენს 

გამსესხებლის შემოსავალს. 

11.34 თუ გადაცემა არ იწვევს აქტივის აღიარების შეწყვეტას, რადგან საწარმო ინარჩუნებს 

გადაცემულ აქტივთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებსა და სარგებელს, 

საწარმომ უნდა გააგრძელოს გადაცემული აქტივის აღიარება მთლიანად, ხოლო 

მიღებულ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით აღიაროს ფინანსური ვალდებულება. არ 

შეიძლება მოცემული აქტივისა და ვალდებულების ურთიერთგადაფარვა. შემდგომ 

პერიოდებში, საწარმომ უნდა აღიაროს გადაცემულ აქტივთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი შემოსავალი და ფინანსურ ვალდებულებასთან დაკავშირებით გაწეული 

ნებისმიერი ხარჯი.  

11.35 თუ გადამცემი მხარე მიმღებ მხარეს გადასცემს არაფულადი სახის უზრუნველყოფას 

(როგორიცაა სავალო ან წილობრივი ინსტრუმენტი), გადამცემი და მიმღები მხარეების 

მიერ ამ უზრუნველყოფის აღრიცხვა დამოკიდებულია იმაზე, გააჩნია თუ არა მიმღებ 

მხარეს უზრუნველყოფის გაყიდვის ან გადაგირავების უფლება, ხოლო გადამცემმა 

მხარემ შეასრულა თუ არა ვალდებულება. გადამცემმა და მიმღებმა მხარეებმა 

ზემოაღნიშნული უზრუნველყოფა უნდა ასახონ შემდეგნაირად: 

(ა)         თუ მიმღებ მხარეს გააჩნია უზრუნველყოფის გაყიდვის ან გადაგირავების 

უფლება ხელშეკრულების, ან საყოველთაოდ მიღებული პრაქტიკის 

შესაბამისად, გადამცემმა მხარემ უნდა მოახდინოს აქტივის რეკლასიფიკაცია 

და სხვა აქტივებისგან განცალკევებით უნდა ასახოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში (მაგალითად, როგორც გასესხებული აქტივი, დაგირავებული 

წილობრივი ინსტრუმენტი ან უკუშესყიდვასთან დაკავშირებული მოთხოვნა); 

(ბ)        თუ მიმღები მხარე ყიდის მიღებულ უზრუნველყოფას, მან უნდა აღიაროს 

გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი და რეალური ღირებულებით შეფასებული 

ვალდებულება, როგორც უზრუნველყოფის დაბრუნების ვალდებულება; 

(გ)        თუ გადამცემი მხარე არღვევს სახელშეკრულებო პირობებს და აღარ აქვს 

უფლება, გამოისყიდოს უზრუნველყოფის საშუალება, მან უნდა შეწყვიტოს 

უზრუნველყოფის აღიარება; ხოლო მიმღებმა მხარემ უნდა აღიაროს ეს 

უზრუნველყოფა, როგორც საკუთარი აქტივი, რომელიც თავდაპირველად 

შეფასებული იყო რეალური ღირებულით, მაგრამ თუ მან უკვე გაყიდა 

უზრუნველყოფა, უნდა შეწყვიტოს უზრუნველყოფის დაბრუნების 

ვალდებულების აღიარება; და 

(დ)      (გ) ქვეპუნქტში განხილული შემთხვევის გარდა, სხვა შემთხვევებში გადამცემმა 

მხარემ უნდა გააგრძელოს უზრუნველყოფის აღრიცხვა საკუთარი აქტივის 
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სახით, ხოლო მიმღებმა მხარემ არ უნდა აღიაროს უზრუნველყოფა, როგორც 

აქტივი. 

 

შენიშვნები 
 

გადამცემ და მიმღებ მხარეებს შორის გაფორმებული გადაცემის შეთანხმებით 

გადამცემ მხარეს შეიძლება მოეთხოვებოდეს მიმღები მხარისთვის არაფულადი სახის 

უზრუნველყოფის გადაცემა. უზრუნველყოფა არის მიმღებისათვის (როგორიცაა, 

მაგალითად ბანკი ან ფაქტორინგული კომპანია) დაპირებული ან გადაცემული აქტივი, 

გადამცემის მიერ ვალდებულების შესრულების გარანტიის სახით.  

მიმღები მხარის (მაგალითად ბანკის) უფლება უზრუნველყოფის მიღებასთან 

დაკავშირებით პირობითია და დამოკიდებულია გადამცემი მხარის (საწარმო, 

რომელიც სესხს იღებს ბანკიდან) მიერ ვალდებულებების დარღვევაზე. იმ 

შემთხვევაში, თუ გადამცემი მხარე არ არღვევს სახელშეკრულებო პირობებს, 

გადამცემი მხარე განაგრძობს სარგებლის მიღებას უზრუნველყოფის რისკებიდან და 

სარგებლიდან. მიმღებ მხარეს არ აქვს უზრუნველყოფის აღიარების უფლება და 

გადამცემი მხარე არ წყვეტს უზრუნველყოფის აღიარებას, თუ გადამცემი მხარე არ 

არღვევს ხელშეკრულების პირობებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაგალითი - გადაცემა, რომელიც აკმაყოფილებს აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნებს 

საწარმო ბანკზე ყიდის მოთხოვნების ანგარიშების ჯგუფს ნომინალურ ღირებულებაზე 

ნაკლები თანხით. საწარმო აგრძელებს დებიტორებისგან მისაღები თანხების ამოღებას 

ბანკის სახელით, ამასთან ბანკში აგზავნის ყოველთვიურ ანგარიშებს, ხოლო ბანკი 

საწარმოს მოთხოვნების მომსახურებისთვის ანაზღაურებას უხდის საბაზრო განაკვეთით. 

საწარმო ვალდებულია, დაუყოვნებლივ გადაუგზავნოს ბანკს ყველა ამოღებული თანხა, 

მაგრამ მას არ გააჩნია ბანკის წინაშე ვალდებულება დებიტორების მიერ თანხების 

გადახდის დაგვიანებაზე, ან დავალიანების არგადახდაზე. ამ შემთხვევაში, საწარმოს 

ბანკისთვის აქვს გადაცემული მოთხოვნების საკუთრებასთან დაკავშირებული 

პრაქტიკულად ყველა რისკი და სარგებელი. შესაბამისად, საწარმო მოთხოვნის თანხას 

ამოიღებს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან (ე.ი. საწარმო წყვეტს მათ 

აღიარებას) და აჩვენებს, რომ მას არ გააჩნია ვალდებულება ბანკისგან მიღებულ 

შემოსავალთან დაკავშირებით. საწარმო აღიარებს ზარალის თანხას, რომელიც 

გამოითვლება როგორც სხვაობა მოთხოვნის გაყიდვის თარიღისთვის მის საბალანსო 

ღირებულებასა და ბანკიდან მიღებულ შემოსავალს შორის. საწარმო აღიარებს იმ 

ოდენობის ვალდებულებას, რომელიც მან ამოიღო დებიტორებისგან, მაგრამ ჯერ არ 

გადაურიცხია ბანკისთვის.  
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მაგალითი - გადაცემა, რომელიც არ აკმაყოფილებს აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნებს 

პირობა იგივეა, რაც წინა მაგალითში, მაგრამ ამ შემთხვევაში საწარმო შეუთანხმდა ბანკს 

იმ მოთხოვნის თანხის გამოსყიდვაზე, რომლის ძირი თანხის ან პროცენტის გადახდის 

ვადას დებიტორი გადააცილებს 120 დღეს ან მეტს. ამ შემთხვევაში, საწარმოსთან რჩება 

მოთხოვნასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკი - დებიტორებისგან გადახდის 

დაგვიანების ან არგადახდის რისკი. შესაბამისად, საწარმო არ მიიჩნევს ამ მოთხოვნებს 

ბანკზე გაყიდულად და არ წყვეტს მათ აღიარებას. ამის ნაცვლად, საწარმო ბანკიდან 

მიღებულ თანხებს აღიარებს, როგორც მოთხოვნით უზრუნველყოფილ სესხს. საწარმო 

განაგრძობს მოთხოვნების აქტივად აღიარებას მანამ, სანამ არ მოხდება მათი ამოღება, ან 

ჩამოწერა, როგორც უიმედო ვალის. 

 
მაგალითები—ფაქტორინგით გადაცემული სავაჭრო მოთხოვნები (იხ. 11.33 და 
11.34 პუნქტები) 

 

მაგ. 96 საწარმო აფორმებს შეთანხმებას მესამე მხარესთან, რომლის შესაბამისადაც საწარმო 

ყიდის აქტივებს - სავაჭრო მოთხოვნებს, რომელთა საბალანსო ღირებულებაა 19,000 ფე 

(20,000 ფე ჯამურ თანხას გამოკლებული 1,000 ფე „უიმედო ვალების ანარიცხები“) მესამე 

მხარეზე. მესამე მხარე საწარმოს მოთხოვნებში უხდის 18,000 ფე-ს. საწარმო და მესამე 

მხარე საწარმოს გამოცდილების საფუძველზე აფასებენ, რომ 20,000 ფე-ის ოდენობის 

სავაჭრო მოთხოვნის 19,000 ფე დაიფარება (მოსალოდნელია უიმედო ვალების ზარალი 

1,000 ფე-ის ოდენობით). თუმცა, საწარმოს მესამე მხარისთვის არ მიუცია გარანტია, რომ 

მოხდება რაიმე კონკრეტული თანხის ამოღება. სავაჭრო დებიტორები გადაუხდიან 

საწარმოს და საწარმო გადასცემს ყველა მიღებულ თანხას მესამე მხარეს.  

საბოლოოდ, ერთი მომხმარებლის ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების გამო 

ფაქტობრივად ამოღებული იქნა მხოლოდ 17,000 ფე-ის ოდენობით სავაჭრო 

მოთხოვნები. შესაბამისად, საწარმომ მესამე მხარეს გადასცა მხოლოდ 17,000 ფე.  

ამ შემთხვევაში საწარმომ მესამე მხარეს გადასცა მოთხოვნებთან დაკავშირებული 

ყველა მნიშვნელოვანი რისკი და სარგებელი. კერძოდ, მესამე მხარეს აქვს ძირითადი 

რისკი, რომელიც საკრედიტო რისკს წარმოადგენს. მესამე მხარე მიიღებდა სარგებელს 

ნებისმიერი სახის დადებითი შედეგის შემთხვევაში (ანუ, დებიტორების სრული 20,000 

ფე რომ დაფარულიყო, მესამე მხარე მიიღებდა 20,000 ფე-ს). 

შესაბამისად, საწარმო მოთხოვნის თანხას - 19,000 ფე-ს ამოიღებს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებიდან (ე.ი. წყვეტს მის აღიარებას), და აჩვენებს, რომ მას არ 

გააჩნია ვალდებულება მესამე მხარიდან მიღებულ შემოსავალთან დაკავშირებით.   

საწარმომ უნდა აღიაროს ზარალი გაყიდვიდან 1,000 ფე-ის ოდენობით, რომელიც 

გამოითვლება როგორც სხვაობა მოთხოვნის გაყიდვის თარიღისთვის მის საბალანსო 

ღირებულებასა (19,000 ფე) და მესამე მხარიდან მიღებულ შემოსავალს - 18,000 ფე-ს 

შორის.  

სავაჭრო მოთხოვნების გადაცემასთან დაკავშირებით გაკეთდება შემდეგი საჟურნალო 

გატარებები: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 18,000 ფე     

დბ მოგება ან ზარალი—ზარალი სავაჭრო მოთხოვნების 

გაყიდვიდან 

1,000  ფე    

 კრ სავაჭრო მოთხოვნები (ფინანსური აქტივი)   19,000  ფე 

ფაქტორიზებული სავაჭრო მოთხოვნების აღიარების შეწყვეტა. 
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საწარმო აღიარებს ფინანსურ ვალდებულებას დებიტორებისგან მიღებულ ნებისმიერ 
ფულად სახსრებთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ არ არის გადაცემული მესამე 
მხარეზე. 

ფულადი სახსრების გადაცემასთან დაკავშირებით გაკეთდება შემდეგი საჟურნალო 

გატრებები: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) Xფე     

 კრ  მესამე მხარის სახელით ამოღებული თანხა 

(ფინანსური ვალდებულება)  

  Xფე   

მესამე მხარის სახელით ამოღებული ფულადი სახსრების აღიარება. 

 
საწარმოს შეუძლია დაუყოვნებლივ გადასცეს ფულადი სახსრები მესამე მხარეს ან 
დაიცადოს და გადაურიცხოს ყველა ამოღებული თანხა დროის გარკვეულ პერიოდებში 
ან სრულად განსაზღვრული თარიღისთვის. მაგალითად, საწარმომ რომ დაიცადოს, 
სანამ არ მიიღებს თანხების სრულ 17,000 ფე-ს, მას ექნება 17,000 ფე-ის ოდენობის 
ფინანსური ვალდებულება. ამ შემთხვევაში, მესამე მხარისთვის გადახდისას 
აღიარებული უნდა იქნეს შემდეგი საჟურნალო გატარებები: 

დბ მესამე მხარის სახელით ამოღებული თანხა  

(ფინანსური ვალდებულება) 

17,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   17,000ფე   

მესამე მხარის სახელით ამოღებული ფულადი სახსრების გადაცემის აღიარება. 

 

მაგ. 97 ფაქტები იგივეა, რაც 96-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმო გადასცემს ყველა 

მიღებულ თანხას მესამე მხარეს მაქსიმუმ 19,000 ფე-მდე. ასევე, თუ მიღებული თანხები 

ნაკლები იქნება 19,000 ფე-ზე, საწარმო მოახდენს სხვაობის კომპენსირებას (ე.ი. მესამე 

მხარე ყველა შემთხვევაში მიიღებს 19,000 ფე-ს). 

რადგან სავაჭრო მოთხოვნის მხოლოდ 17,000ფე-ის დაფარვა ხდება საწარმოს 

მომხმარებლების მიერ, საწარმო დამატებით 2,000 ფე-ს უხდის მესამე მხარეს.  

ამ მაგალითში, საწარმოს არ აქვს მესამე მხარეზე გადაცემული მოთხოვნის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი რისკი და სარგებელი - 

საწარმო იტოვებს მნიშვნელოვან რისკს, რომელიც წარმოადგენს საკრედიტო რისკს 

(დებიტორებისგან არ გადახდის რისკი).  დადებითი შედეგიდან (ანუ, დებიტორების 

20,000 ფე სრულად თუ დაიფარება, საწარმო მაინც მხოლოდ 19,000 ფე-ს გადაუხდის 

მესამე მხარეს). 

შესაბამისად, საწარმო არ მიიჩნევს ამ მოთხოვნებს მესამე მხარეზე გაყიდულად (ანუ, არ 

წყვეტს მათ აღიარებას). საწარმო განაგრძობს სავაჭრო მოთხოვნების აქტივად 

აღიარებას მანამ, სანამ არ მოხდება მათი ამოღება, ან ჩამოწერა, როგორც უიმედო 

ვალის. 

მესამე მხარესთან განხორციელებული ოპერაცია შინაარსობრივად  არის 

უზრუნველყოფილი სესხი—სესხი უზრუნველყოფილია სავაჭრო მოთხოვნებით. 

საწარმო იღებს სესხს 18,000 ფე-ის ოდენობით, და იხდის 19,000 ფე-ს, 1,000 ფე-ის 

სხვაობა არის საწარმოს ფინანსური დანახარჯები (პროცენტი), ანუ ეს არის 

გამსესხებლის შემოსავალი (პროცენტი). 

საჟურნალო გატარებები არის: 

თავდაპირველი აღიარება 
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დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 18,000ფე     

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   18,000 ფე 

სესხის აღიარება. 

 

სესხის ვადის განმავლობაში 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 1,000ფე     

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   1,000 ფე 

პერიოდის საპროცენტო ხარჯების აღიარება. 

 

მაგ. 98 ფაქტები იგივეა, რაც 96-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში საწარმო გადასცემს ყველა 

მიღებულ თანხას მესამე მხარეს მაქსიმუმ 19,500 ფე-მდე. თუ მიღებული თანხები 17,200 

ფე-ზე ნაკლები იქნება, საწარმო მოახდენს სხვაობის კომპენსირებას. ხელშეკრულების 

შესაბამისად, მესამე მხარეს ეკრძალება მოთხოვნების სხვა მხარეზე გაყიდვა.    

რადგან, ფაქტობრივად, სავაჭრო მოთხოვნებიდან მხოლოდ 17,000 ფე-ის დაფარვა ხდება, 

საწარმო დამატებით 200 ფე-ს უხდის მესამე მხარეს.  

ამ შემთხვევაში საწარმო იტოვებს მოთხოვნის საკუთრებასთან დაკავშირებულ რისკის 

და სარგებლის გარკვეულ ნაწილს. როგორც საწარმო, ასევე მესამე მხარე ინაწილებენ 

საკრედიტო რისკებს (დებიტორების არ გადახდის რისკი). ასევე, როგორც საწარმოს, 

ასევე მესამე მხარეს შეუძლიათ მიიღონ სარგებელი დადებითი შედეგებიდან. 

რადგან მესამე მხარეს ეკრძალება მოთხოვნების გაყიდვა, საწარმოს მაინც აქვს სავაჭრო 

მოთხოვნების კონტროლის უფლება. შესაბამისად, საწარმო არ მიიჩნევს ამ მოთხოვნებს 

მესამე მხარეზე გაყიდულად და არ წყვეტს მათ აღიარებას. საწარმო განაგრძობს 

სავაჭრო მოთხოვნების აქტივად აღიარებას მანამ, სანამ არ მოხდება მათი ამოღება, ან 

ჩამოწერა, როგორც უიმედო ვალის. 

საწარმო აღიარებს ფინანსურ ვალდებულებას მიღებულ ანაზღაურებასთან - 18,000 ფე-

თან დაკავშირებით. 

 

მაგ. 99 ფაქტები იგივეა, რაც 96-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმო გადასცემს ყველა 

მიღებულ თანხას მესამე მხარეს მაქსიმუმ 19,500 ფე-მდე. თუ მიღებული თანხები 17,200 

ფე-ზე ნაკლებია, საწარმო მოახდენს სხვაობის კომპენსირებას. ხელშეკრულების 

თანახმად, მესამე მხარეს აქვს ფინანსური მოთხოვნების მთლიანად გაყიდვის 

პრაქტიკული შესაძლებლობა სხვა მხარეზე და შეუძლია ამ შესაძლებლობის გამოყენება 

ცალმხრივად და აქტივის გადაცემაზე დამატებითი შეზღუდვების დაწესების 

აუცილებლობის გარეშე. 

რადგან ფაქტობრივად, სავაჭრო მოთხოვნებიდან მხოლოდ 17,000 ფე-ს დაფარვა ხდება, 

საწარმო მესამე მხარეს უხდის დამატებით 200 ფე-ს. 

ამ შემთხვევაში, საწარმო იტოვებს მოთხოვნის საკუთრებასთან დაკავშირებულ რისკის 

და სარგებლის გარკვეულ ნაწილს. როგორც საწარმო, ასევე მესამე მხარე ინაწილებენ 

საკრედიტო რისკებს (დებიტორების არ გადახდის რისკი). როგორც საწარმოს, ასევე 

მესამე მხარეს შეუძლიათ მიიღონ სარგებელი დადებითი შედეგებიდან.  

რადგან მესამე მხარეს შეუძლია მოთხოვნების თავისუფლად გაყიდვა, ჩაითვლება, რომ 

მესამე მხარეს აქვს კონტროლის უფლება. შესაბამისად, საწარმომ  უნდა შეწყვიტოს 

სავაჭრო მოთხოვნების აღიარება და ცალ-ცალკე აღიაროს შექმნილი ფინანსური 

ინსტრუმენტი, რომელიც წარმოიშობა მომწოდებლისთვის დამატებითი პირობითი 

თანხების გადახდის (თუ მიღებული თანხები 17,200 ფე-ზე ნაკლებია) ან 500 ფე-მდე 
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დამატებითი თანხის მიღების (თუ მიღებული თანხები აღემატება 19,500 ფე-ს) 

მოთხოვნიდან. ფინანსური ინსტრუმენტი არ აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტს, შესაბამისად 

იგი არ განეკუთვნება მე-11 განყოფილების მოქმედების სფეროს. აღნიშნული 

ფინანსური ინსტრუმენტის აღრიცხვა ხდება მე-12 განყოფილების შესაბამისად და 

ქვემოთ არ მოხდება მისი შემდგომი განხილვა. თუმცა იგი განიხილება მე-12 

განყოფილებაში. 

ფინანსური ვალდებულების აღიარების შეწყვეტა  
11.36 საწარმომ ფინანსური ვალდებულების (ან ფინანსური ვალდებულების ნაწილის) 

აღიარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეწყვიტოს, როდესაც ის შესრულდება, ე.ი. 

როდესაც ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულება დაიფარება, გაუქმდება ან 

ვადა გაუვა. 

 

შენიშვნები  
 

ფინანსური ვალდებულების აღიარება შეწყდება, როდესაც საწარმო (დებიტორი) 

დაფარავს ვალდებულებას კრედიტორისთვის ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური 

აქტივების გადახდით ან იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს კრედიტორი გაათავისუფლებს 

ვალდებულების დაფარვისაგან.  

ფინანსური ვალდებულება ასევე შესრულდება იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს 

ვალდებულების დაფარვისაგან გაათავისუფლებს სამართლებრივი პროცედურა. 

ზოგიერთ იურისდიქციაში არსებობს „ხანდაზმულობის ვადა“, რომელიც ადგენს 

დროის მაქსიმალურ პერიოდს განსაზღვრული მოვლენების შემდეგ, როდესაც 

აღნიშნული მოვლენებთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაიწყოს 

სამართალწარმოება. მაგალითად, თუ ასეთი პერიოდი ხუთი წელია, მომწოდებელი 

ვეღარ შეძლებს მომხმარებელს გადახდა მოსთხოვოს სამართლებრივად იმ 

შემთხვევაში, თუ მომწოდებელი არ წამოაყენებს გადახდის მოთხოვნას საქონლის 

მიწოდებიდან ხუთი წლის ვადაში. ხუთი წლის გასვლამდე მომხმარებელს 

სამართლებრივად მოეთხოვება გადაუხადოს მომწოდებელს იმ შემთხვევაში, თუ 

მომწოდებელი წამოაყენებს მოთხოვნას, შესაბამისად, მიზანშეუწონელია 

მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი დაკავშირებული ფინანსური ვალდებულების 

აღიარების შეწყვეტა.  

გადახდა მესამე მხარისთვის, მათ შორის სატრასტო კომპანიისთვის, როდესაც გადახდა 

გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ დაუფარავი ვალის როგორც პროცენტის, ასევე 

ძირი თანხის დაგეგმილი გადახდების განხორციელების მიზნით (ზოგჯერ უწოდებენ 

არსებითად ანულირებას), თავისთავად, არ ათავისუფლებს დებიტორს კრედიტორის 

მიმართ თავდაპირველი ვალდებულებისგან, იურიდიული გათავისუფლების 

არარსებობის პირობებში. 

იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო უხდის მესამე მხარეს ვალდებულების აღების მიზნით და 

აცნობებს თავის კრედიტორს, რომ მესამე მხარეს აღებული აქვს მისი სავალო 

ვალდებულება, საწარმო არ წყვეტს აღიარებას თუ იგი იურიდიულად არ არის 

გათავისუფლებული თავდაპირველი პასუხისმგებლობისგან ვალდებულებასთან 

დაკავშირებით. 

ზოგიერთ შემთხვევაში კრედიტორი ათავისუფლებს დებიტორს გადახდების 

განხორციელების დღევანდელი პასუხისმგებლობისგან, მაგრამ დებიტორი იღებს 

გადახდის საგარანტიო ვალდებულებას იმ შემთხვევაში, თუ მხარე, რომელმაც 
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თავდაპირველი პასუხისმგებლობა აიღო, არ შეასრულებს ვალდებულებას. ამ 

შემთხვევაში დებიტორი:  

 აღიარებს ახალ ფინანსურ ვალდებულებას გარანტიის ვალდებულებასთან 

დაკავშირებით (აღსანიშნავია, რომ გარანტია განეკუთვნება მე-12 განყოფილების 

მოქმედების სფეროს); და 

 აღიარებს შემოსულობას ან ზარალს (ა) ნებისმიერ გადახდილ  მიღებულ თანხებსა 

და (ბ) თანხას შორის, რომელიც მიიღება თავდაპირველი ფინანსური 

ვალდებულების საბალანსო ღირებულებიდან ახალი ფინანსური ვალდებულების 

რეალური ღირებულების გამოკლებით - სხვაობის საფუძველზე.  

 

11.37 თუ არსებული მსესხებელი და გამსესხებელი ერთმანეთში ცვლიან არსებითად 

განსხვავებული პირობების მქონე ფინანსურ ინსტრუმენტებს, საწარმომ ეს ოპერაცია 

უნდა განიხილოს, როგორც თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების ანულირება 

და ახალი ფინანსური ვალდებულების აღიარება. ანალოგიურად, არსებული 

ფინანსური ვალდებულების ან მისი ნაწილის პირობების არსებითად შეცვლა (იმის 

მიუხედავად, დაკავშირებულია თუ არა ეს ცვლილება დებიტორის ფინანსურ 

სიძნელეებთან) საწარმომ უნდა ასახოს, როგორც თავდაპირველი ფინანსური 

ვალდებულების ანულირება და ახალი ფინანსური ვალდებულების აღიარება.                                                          

11.38 საწარმომ მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს დაფარული ან სხვა მხარისათვის 

გადაცემული ფინანსური ვალდებულების (ან ფინანსური ვალდებულების ნაწილის) 

საბალანსო ღირებულებასა და გადახდილ კომპენსაციის თანხას შორის (ნებისმიერი 

გადაცემული არაფულადი აქტივებისა და აღებული ვალდებულებების ჩათვლით) 

სხვაობა. 

 
შენიშვნები  
 

იმის დასადგენად, ფინანსური ინსტრუმენტების გაცვლა უნდა განიხილებოდეს თუ 

არა, როგორც თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დაფარვა და ახალი 

ფინანსური ვალდებულების აღიარება, საწარმომ უნდა იმსჯელოს არსებითად 

განსხვავებულია თუ არა გაცვლილი ინსტრუმენტების პირობები (მაგალითად, 

დაფარვის თარიღი, საპროცენტო განაკვეთი, ნომინალური ღირებულება, 

უზრუნველყოფა, სესხის პირობები, ვალუტა და სხვ.) (იხ 11.37 პუნქტი). თუმცა, მსს 
ფასს სტანდარტი არ იძლევა მითითებებს, თუ როგორ უნდა იქნეს მიღებული 

აღნიშნული მსჯელობა. ამ შემთხვევაში, საწარმოს უფლება აქვს (მაგრამ არ 

მოეთხოვება) იხელმძღვანელოს სრული ფასს სტანდარტებით (იხ. 10.6 პუნქტი). 

ბასს 39-ის მგ 62-ე პუნქტი იძლევა შემდეგ მითითებებს: პირობები არსებითად 

განსხვავებულად მიიჩნევა, თუ ახალი პირობების შესაბამისი ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულება, რომელიც მოიცავს ყველა გადახდილ საკომისიოს, 

მიღებული საკომისიო გადასახდელების გამოკლებით და დისკონტირებულია 

თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, სულ მცირე 10%-ით მაინც 

განსხვავდება თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დარჩენილი ფულადი 

ნაკადების დღევანდელი ღირებულებისაგან. 

იმ შემთხვევაში, თუ სავალო ინსტრუმენტების გაცვლა ან პირობების შეცვლა 

განიხილება, როგორც თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დაფარვა, 

ნებისმიერი გაწეული დანახარჯებისა და საზღაურის აღიარება ხდება, როგორც 
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თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დაფარვასთან დაკავშირებული 

შემოსულობის ან ზარალის ნაწილი.   

იმ შემთხვევაში, თუ სავალო ინსტრუმენტების გაცვლა ან პირობების შეცვლა არ 

განიხილება, როგორც თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დაფარვა, იგი 

განიხილება, როგორც ცვლილება ფულადი ნაკადების შეფასებებში (იხ. 11.20 პუნქტი).  

ნებისმიერი გაწეული დანახარჯები და საზღაური ახდენს ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულების კორექტირებას და განიცდის ამორტიზებას შეცვლილი ვალდებულების 

დარჩენილი ვადის განმავლობაში. 

 

მაგალითები—ფინანსური ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტა  
 

მაგ. 100 20X1 წლის 1-ელ იანვარს ბანკი საწარმოზე გასცემს ოთხწლიან სესხს 5,000 ფე-ის 

ოდენობით ბაზრის ჩვეულებრივი პირობებით, მათ შორის ფიქსირებული 8%-იანი 

წლიური განაკვეთით. პროცენტი გადასახდელია ყოველი წლის ბოლოს. 8% არის 

საბაზრო განაკვეთი მსგავს ოთხწლიან ფიქსირებულგანაკვეთიან სესხებზე, რომელთა 

პროცენტი გადასახდელია ყოველწლიურად, პერიოდის ბოლოს სესხის აღების 

გარიგების ხარჯებმა შეადგინა 100 ფე.. 

20X1 წელს საწარმომ განიცადა ფინანსური სირთულეები. 20X1 წლის 31 დეკემბერს ბანკი 

დათანხმდა სესხის პირობების შეცვლაზე. ახალი პირობებით, საპროცენტო 

გადასახდელები 20X2-დან 20X4 წლამდე შემცირდება 8%-დან 5%-მდე. საწარმომ 

გადაუხადა ბანკს 50 ფე-ის ოდენობით პირობების შეცვლასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაციის დანახარჯების ასანაზღაურებლად. 

რადგან პროცენტი თავდაპირველად განისაზღვრა საბაზრო განაკვეთით, 20X1 წლის 1-

ელ იანვარს საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას სესხი უნდა შეაფასოს გარიგების 

ფასით, გარიგების დანახარჯების გამოკლებით (4,900 ფე).  

ქვემოთ მოცემულია თავდაპირველი ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლა 20X1 

წლის 1-ელ იანვარს 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 

8.612%(ა) 

ფულადი 
სახსრების გასვლა 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1 4,900.00 421.99 (400.00) 4,921.99 

20X2 4,921.99 423.89 (400.00) 4,945.88 

20X3 4,945.88 425.94 (400.00) 4,971.82 

20X4 4,971.82 428.18 (5,400.00) – 

(ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია წლიური 8.612%. ამ განაკვეთით ხდება სესხთან 

დაკავშირებული, თავდაპირველი მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება 

თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე - 4,900 ფე-მდე 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს: 

 თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დარჩენილი ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულება არის 4,921.99 ფე დისკონტირებული თავდაპირველი 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით - 8.612%-ით. 
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 ახალი პირობების შესაბამისი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება 

დისკონტირებული თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

გამოყენებით არის 4,539.67 ფე (იხ. ქვემოთ მოცემული ცხრილი). 50 ფე-ის ჩათვლით 

მთლიანი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება არის 4,589.67 ფე. 

 სხვაობა 4,921.99 ფე-სა და 4,589.67 ფე-ს შორის არის 332.32 ფე, რომელიც 

თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დარჩენილი ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულების მხოლოდ 6.8%-ს შეადგენს (332.32 ფე ÷ 4,921.99 ფე). 

საწარმო იყენებს მსჯელობას, რათა გადაწყვიტოს არსებითად განსხვავდება თუ არა 

გაცვლილი ინსტრუმენტების პირობები. თუ საწარმო გადაწყვეტს იხელმძღვანელოს 

სრული ფასს სტანდარტებით, მან უნდა განიხილოს ახალი პირობების შესაბამისი 

ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება, რომელიც მოიცავს ყველა გადახდილ 

საკომისიოს, მიღებული საკომისიო გადასახდელების გამოკლებით და 

დისკონტირებულია თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, სულ მცირე 

10%-ით მაინც განსხვავდება თუ არა თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების 

დარჩენილი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულებისაგან. რადგან 

აღნიშნული სხვაობა თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დარჩენილი 

ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების 10%-ზე ნაკლებია, საწარმომ 

დაასკვნა, რომ აღნიშნული ცვლილება არ უნდა იქნეს განხილული არსებული სესხის 

პირობების არსებით შეცვლად. შესაბამისად, ცვლილება განხილული უნდა იქნეს, 

როგორც თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების ანულირება. 

ახალი პირობების შესაბამისი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება, 

რომელიც დისკონტირებულია თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, 

შემდეგნაირად გამოითვლება: 

დრო ფულადი 
სახსრების 

გასვლა 

დღევანდელი ღირებულება  

20X1 წლის 31 დეკემბერს  

დისკონტირებული  8.612%-ზე 

31 დეკემბერი 20X2 250.00 250 ÷ 1.08612 = 230.18  

31 დეკემბერი 20X3 250.00 250 ÷ 1.086122 = 211.93 

31 დეკემბერი 20X4 5,250.00 5,250 ÷ 1.086123 = 4,097.56 

  მთლიანი დღევანდელი ღირებულება 

= 4,539.67 

 

მაგ. 101 ფაქტები იგივეა, რაც მე-100 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, სესხის შესწორებული 

პირობებით, საწარმოს არ მოეთხოვება პროცენტის გადახდა. საწარმომ უნდა დაფაროს 

მხოლოდ ძირი თანხა და მისი გადახდა მოხდება ერთი წლით გვიან თავდაპირველ 

პირობებთან შედარებით (ანუ, 20X5 წლის 31 დეკემბერს). 

20X1 31 დეკემბერს:  

 თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დარჩენილი ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულება არის 4,921.99 ფე, რომელიც დისკონტირებულია 

თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით - 8.612%-ით. 

 ახალი პირობების შესაბამისი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება, 

რომელიც დისკონტირებულია თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო 
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განაკვეთით, შეადგენს 3,593.01ფე-ს (5,000ფე ÷ (1.08612)4). 50 ფე-ის ჩათვლით, 

სრული ფულადი დღევანდელი ღირებულება არის 3,643.01 ფე. 

 სხვაობა 4,921.99 ფე-სა და 3,643.01 ფე-ს შორის არის 1,278.98 ფე, რაც 

თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დარჩენილი ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულების 26%-ს შეადგენს (1,278.98 ფე ÷ 4,921.99 ფე). 
 

 

საწარმო იყენებს მსჯელობას, რათა გადაწყვიტოს არსებითად განსხვავდება თუ არა 

გაცვლილი ინსტრუმენტების პირობები. თუ საწარმო გადაწყვეტს იხელმძღვანელოს 

სრული ფასს სტანდარტებით, მან უნდა განიხილოს ახალი პირობების შესაბამისი 

ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება, რომელიც მოიცავს ყველა გადახდილ 

საკომისიოს, მიღებული საკომისიო გადასახდელების გამოკლებით და 

დისკონტირებულია თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, სულ მცირე 

10%-ით მაინც განსხვავდება თუ არა თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების 

დარჩენილი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულებისაგან. სხვაობა 

თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების დარჩენილი ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულების 10%-ზე მეტია. 

საწარმომ დაასკვნა, რომ აღნიშნული ცვლილება წარმოადგენს არსებული სესხის 

პირობების არსებით შეცვლას. შესაბამისად, ვალის აღნიშნული რესტრუქტურიზაცია 

განხილული უნდა იქნეს, როგორც თავდაპირველი ფინანსური ვალდებულების 

ანულირება და ახალი ფინანსური ვალდებულების აღიარება. 

არსებული სესხის დაფარვასთან დაკავშირებით კეთდება შემდეგი საჟურნალო 

გატარებები: 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 4,921.99 ფე     

 კრ მოგება სესხის აღიარების შეწყვეტასთან 

დაკავშირებით (4,921.99ფე მინუს 3,675.15ფე  

მინუს 50 ფე) 

  1,196.84  ფე 

 კრ ახალი სესხი (ფინანსური ვალდებულება) (იხ. 

ქვემოთ) 

  3,675.15  ფე 

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   50.00  ფე 
 

სესხის დაფარვის აღიარება. 

ახალი ფინანსური ვალდებულება არის უპროცენტო სესხი - 5,000 ფე ოთხი წლის ვადით. 

დავუშვათ, რომ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი მსგავს ოთხწლიან 

ფიქსირებულგანაკვეთიან სესხებზე, რომელთა პროცენტი გადასახდელია 

ყოველწლიურად, პერიოდის ბოლოს, 8%-ს შეადგენს. საწარმო ახალ სესხს აფასებს 

მომავალი გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც 

დისკონტირებულია საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით მსგავს სესხებზე (5,000 ფე ÷ 

(1.08)4). 

ამორტიზებული ღირებულების გაანგარიშება 20X2 წლის 1-ელ ინავარს არის: 

წელი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 8% ფულადი 
სახსრების გასვლა 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X2   3,675.15 294.01 – 3,969.16 

20X3 3,969.16 317.53 – 4,286.69 
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20X4 4,286.69 342.94 – 4,629.63 

20X5 4,629.63 370.37 (5,000.00) – 

     

განმარტებითი შენიშვნები 

 

11.39 მომდევნო პუნქტებში განხილული განმარტებითი შენიშვნები ეხება ფინანსურ 

ვალდებულებებს, რომლებიც შეფასებულია რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით. საწარმოებს, რომლებსაც მხოლოდ ძირითადი ფინანსური 

ინსტრუმენტები გააჩნიათ (და ამიტომ ისინი არ იყენებენ წინამდებარე სტანდარტის 

მე-12 განყოფილებას), არ ექნებათ რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური 

ვალდებულებები, მოგებაში ან ზარალში ასახვით და, შესაბამისად, არ დასჭირდებათ 

ამგვარი განმარტებითი შენიშვნების წარმოდგენა. 

 

განმარტებითი შენიშვნები ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 

დაკავშირებული სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ  
 

11.40 8.5 პუნქტის თანახმად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნაში, რომელშიც 

მიმოხილულია ყველა მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა, უნდა განმარტოს 

ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასებისთვის გამოყენებული საფუძველი (ან 

საფუძვლები) და ფინანსური ინსტრუმენტების მიმართ გამოყენებული ნებისმიერი 

სხვა სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელთა ცოდნა აუცილებელია ფინანსური 

ანგარიშგების გასაგებად. 

 

მაგალითი— განმარტებითი შენიშვნები ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ 

 

მაგ. 102 ამონარიდიA საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის  

განმარტებითი შენიშვნა 2 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ინვესტიციები არადაბრუნებად ჩვეულებრივ აქციებში 

არადაბრუნებად ჩვეულებრივ აქციებში განხორციელებული ინვესტიციები 

საწარმოში, რომელიც არ მიეკუთვნება მეკავშირე საწარმოს, ერთობლივ 

საქმიანობას ან შვილობილ საწარმოს, თავდაპირველად ფასდება გარიგების 

ფასით, გარიგების დანახარჯების გამოკლებით. ამის შემდგომ, ასეთი 

ინვესტიციები ფასდება რეალური ღირებულებით, ხოლო რეალურ 

ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აისახება მოგებაში ან ზარალში. თუ 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, ინვესტიციების შეფასება ხდება 

თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით. დივიდენდები აისახება სხვა შემოსავალში.  
 
სასესხო მოთხოვნები 

A საწარმო პერიოდულად გასცემს სესხს მეკავშირე საწარმოებზე ან დაქირავებულ 

პირებზე. სასესხო მოთხოვნები ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით 
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ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, გაუფასურების ზარალის 

გამოკლებით. საპროცენტო შემოსავალი აისახება სხვა შემოსავალში. 

 

სავაჭრო მოთხოვნები 

გაყიდვების უმეტესობა ხორციელდება ჩვეულებრივი მოკლევადიანი საკრედიტო 

პირობებით. სავაჭრო მოთხოვნები ასეთ გაყიდვებთან დაკავშირებით ფასდება 

მისაღები ფულადი სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით, 

გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. იმ გაყიდვების შემთხვევაში, რომელთა 

პირობები სცდება ჩვეულებრივ საკრედიტო პირობებს, მოთხოვნები 

თავდაპირველად ფასდება მომავალში მისაღები ფულადი სახსრების 

დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც დისკონტირებულია საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთით, ხოლო შემდგომში ფასდება ამორტიზებული 

ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით.  
 
ფინანსური აქტივების გაუფასურება 

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გადაიხედება იმ ფინანსური აქტივების 

საბალანსო ღირებულებები, რომლებიც არ არის შეფასებული რეალური 

ღირებულებით, რათა განსაზღვროს, არსებობს თუ არა გაუფასურების რაიმე 

ობიექტური მტკიცებულება. ასეთ შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ხდება 

გაუფასურების ზარალის აღიარება მოგებაში ან ზარალში, ხოლო სავაჭრო 

მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება მცირდება შესაბამისად. 
 
სავაჭრო ვალდებულებები 

სავაჭრო ვალდებულებები არის ვალდებულებები, რომლებიც წარმოშობილია 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვით ჩვეულებრივი მოკლევადიანი 

საკრედიტო პირობებით. სავაჭრო ვალდებულებები ფასდება გადასახდელი 

ფულადი სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით. A საწარმო 

ყიდულობს საქონელს უცხოური მომწოდებლებისგან. სავაჭრო ვალდებულებები, 

რომლებიც გამოსახულია უცხოურ ვალუტაში გადაყვანილია ფე-ში 

საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსით. უცხოური 

ვალუტის გაცვლის შედეგად წარმოშობილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება 

სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში. 
 
საბანკო სესხები და ოვერდრაფტები 

სესხები ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით. საპროცენტო ხარჯის აღიარება ხდება ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის საფუძველზე და იგი აისახება ფინანსურ 

დანახარჯებში.  

ოვერდრაფტის დაფარვა უნდა მოხდეს სრულად მოთხოვნისთანავე და იგი 

თავდაპირველად ფასდება, ხოლო შემდგომში აისახება ნომინალური 

ღირებულებით (სესხის ღირებულება). 

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება - ფინანსური აქტივებისა და 
ფინანსური ვალდებულებების კატეგორიები  

11.41 საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ან განმარტებით შენიშვნებში 

უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური 



მოდული 11—ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  106 

ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებების შესახებ, საანგარიშგებო თარიღის 

მდგომარეობით, აგრეგირებულად, თითოეული შემდეგი კატეგორიის მიხედვით: 

(ა)       რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით (11.14 (გ)(i), 12.8 და 12.9 პუნქტები); 

(ბ)       ფინანსური აქტივები, რომლებიც წარმოადგენს ამორტიზებული 

ღირებულებით შეფასებულ სავალო ინსტრუმენტებს (11.14(ა) პუნქტი); 

(გ)       ფინანსური აქტივები, რომლებიც წარმოადგენს თვითღირებულებიდან 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით შეფასებულ 

წილობრივ ინსტრუმენტებს (11.14 (გ)(ii) და 12.8 და 12.9 პუნქტები); 

(დ)      რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები, მოგებაში 

ან ზარალში ასახვით (12.8 და 12.9 პუნქტები); 

(ე)        ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები 

(11.14 (ა) პუნქტი); და 

(ვ)       სესხის გაცემის ვალდებულებები, რომლებიც შეფასებულია 

თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით (11.14(ბ) პუნქტი). 

 
 

შენიშვნები  
 
საწარმოს შეუძლია განმარტებითი შენიშვნები ცალკე ცხრილის სახით წარადგინოს 
11.41 პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად. (იხ. 103-ე მაგალითი), განსაკუთრებით იმ 
შემთხვევაში, თუ საწარმოს აქვს ბევრი სხვადასხვა სახის ფინანსური ინსტრუმენტი. 
თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს აქვს ცოტა ფინანსური ინსტრუმენტი და 11.41 
პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია უკვე პირდაპირ არის ასახული ფინანსურ 
ანგარიშგებებში, საწარმოსთვის არ არის აუცილებელი ამ ინფორმაციისთვის ცალკე 
გამჟღავნების მუხლი. 

 
მაგალითი—ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების 
კატეგორიების ცალ-ცალკე წარმოდგენა  

 
მაგ. 103 ამონარიდი A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

განმარტებითი შენიშვნა 14 ფინანსური აქტივების და ფინანსური ვალდებულებების საბალანსო 

ღირებულება  

 

რეალური 

ღირებულება 

მოგებაში ან 

ზარალში 

ასახვით 

ამორტიზებული 

ღირებულება 

სულ 

 

20X2 

ფე 

20X1 

ფე 

20X2 

ფე 

20X1 

ფე 

20X2 

ფე 

20X1 

ფე 

ფინანსური აქტივები             

ინვესტიციები წილობრივ 

ინსტრუმენტებში 10,140 11,810 – – 10,140 11,810 

სასესხო მოთხოვნები – – 4,000 2,000 4,000 2,000 

სავაჭრო მოთხოვნები – – 585,548 487,678 585,548 487,678 

სულ 10,140 11,810 589,548 489,678 599,688 501,488 

ფინანსური ვალდებულებები       
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სავაჭრო და სხვა 

ვალდებულებები 

– – 412,127 389,666 412,127 389,666 

ოვერდრაფტი – – 33,600 15,508 33,600 15,508 

ბანკის სესხები – – 390,000 150,000 390,000 150,000 

სულ – – 835,727 555,174 835,727 555,174 

 
 

11.42 საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელს საშუალებას მისცემს, სწორად შეაფასოს 

ფინანსური ინსტრუმენტების მნიშვნელობა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა 

და მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგებისთვის. მაგალითად, გრძელვადიანი 

ნასესხები სახსრებისთვის ასეთი ინფორმაცია, როგორც წესი, იქნება სავალო 

ინსტრუმენტის პირობები (როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთი, დაფარვის ვადა, 

გადახდის გრაფიკი და საწარმოს მიმართ სავალო ინსტრუმენტით განსაზღვრული 

შეზღუდვები). 

 
მაგალითი - განმარტებითი შენიშვნა, რომელიც ასახავს საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობისა და საქმიანობის შედეგებისთვის, ფინანსური ინსტრუმენტების 
მნიშვნელობის შეფასებას  

 

მაგ. 104 ამონარიდი A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

განმარტებითი შენიშვნა 25 ბანკის ოვერდრაფტები და სესხები  

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

ბანკის ოვერდრაფტი 33,600 15,508 

ბანკის სესხი ფიქსირებული განაკვეთით 105,000 150,000 

ბანკის სესხი ცვალებადი განაკვეთით 285,000 – 

სულ 423,600 165,508 

 

ბანკის ოვერდრაფტიგადასახდელია მოთხოვნისთანავე. ბანკის ოვერდრაფტზე გადასახდელი 

პროცენტი არის LIBOR-ს პლუს 2%.  

პროცენტი გადასახდელია შვიდწლიან საბანკო სესხზე, ძირი თანხის ფიქსირებული 5%-იანი 

განაკვეთით. ბანკის სესხის დაფარვა მთლიანად უნდა მოხდეს 20X6 წელს. წინასწარ დაფარვა 

დასაშვებია ჯარიმის გარეშე.  

ბანკის ოვერდრაფტი და ბანკის ფიქსირებულგანაკვეთიანი სესხი უზრუნველყოფილია 

საწარმოს მიწასა და შენობა-ნაგებობებზე მცოცავი გირავნობის უფლებით, რომელთა საბალანსო 

ღირებულებაა 266,000 ფე 20X2 წლის 31 დეკემბერს (312,000 ფე 20X1 წლის 31 დეკემბერს) (იხ. მე-

12 შენიშვნა). 

ცვალებადგანაკვეთიან სესხზე გადასახდელი პროცენტია LIBOR-ს პლუს 1%. 

ცვალებადგანაკვეთიანი სესხის მთლიანად დაფარვა უნდა მოხდეს 20X3 წლის 16 იანვარს. 

აკრძალულია წინასწარ დაფარვა. ცვალებადგანაკვეთიანი სესხი უზრუნველყოფილია 300,000 

ფე-ის სავაჭრო მოთხოვნებით (იხ. მე-16 შენიშვნა). 
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11.43 რეალური ღირებულებით შეფასებული ყველა ფინანსური აქტივისა და ფინანსური 

ვალდებულებისთვის, საწარმომ უნდა განმარტოს რეალური ღირებულების 

განსაზღვრის საფუძველი, მაგალითად აქტიური ბაზრის კოტირებული საბაზრო 

ფასი, ან შეფასების მეთოდი. როდესაც საწარმო რეალური ღირებულების დასადგენად 

შეფასების რომელიმე მეთოდს იყენებს, მან უნდა განმარტოს ფინანსური აქტივებისა 

და ფინანსური ვალდებულებების თითოეული კატეგორიის რეალური ღირებულების 

განსაზღვრისთვის გამოყენებული დაშვებები. მაგალითად, თუ შესაფერისია, საწარმო 

გაამჟღავნებს ინფორმაციას გადახდის განაკვეთების, შეფასებული საკრედიტო 

დანაკარგების განაკვეთების, საპროცენტო განაკვეთების ან დისკონტირების 

განაკვეთების მიმართ გამოყენებული დაშვებებს შესახებ. 

 

შენიშვნები  
 

თუ საწარმო შეფასების რომელიმე მეთოდს იყენებს აქციებში განხორციელებული 

ნებისმიერი ინვესტიციის შესაფასებლად, ძალიან მნიშვნელოვანია გამჟღავნდეს, თუ 

შეფასების რომელი მეთოდის გამოყენება ხდება და რა მნიშვნელოვანი დაშვებებია 

გამოყენებული. ასეთი სახის განმარტებითი შენიშვნები კონკრეტულად საწარმოს და 

შეფასებული აქციების ტიპს უნდა შეესაბამებოდეს. მნიშვნელოვანია, რომ 

განმარტებითი შენიშვნები საწარმოს ფინანსური ანგარიშგებების მომხმარებლებს 

აწვდიდეს ინფორმაციას შეფასების განხორციელებისას გამოყენებული მსჯელობის 

მასშტაბის შესახებ. განმარტებითი შენიშვნები უნდა ეხმარებოდეს მომხმარებლებს 

სუბიექტურობის დონისა და დაშვების მიზანშეწონილობის შეფასებაში.  

105-ე მაგალითში მოცემული განმარტებითი შენიშვნა მხოლოდ ნიმუშად არის 

მოცემული. საწარმოებმა უნდა განმარტონ კონკრეტულად მათთვის დამახასიათებელი 

ფაქტები და გარემოებები და დაუმატონ დამატებითი ინფორმაცია, როდესაც ეს 

რელევანტურია მომხმარებლებისთვის, რათა გააუმჯობესონ განმარტებითი 

შენიშვნების ხარისხი. 

 

მაგალითი—ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების რეალური 
ღირებულების განსაზღვრის საფუძვლის განმარტებითი შენიშვნა  

 

მაგ. 105 ამონარიდი A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

განმარტებითი შენიშვნა 14 ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

კოტირებული არადაბრუნებადი ჩვეულებრივი 

აქციები  

8,440 10,200 

არაკოტირებული არადაბრუნებადი ჩვეულებრივი 

აქციები 

1,700 1,610 

სულ 10,140 11,810 
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საწარმოს მიერ კოტირებულ წილობრივ ფასიან ქაღალდებში განხორციელებული 

ინვესტიციების რეალური ღირებულება ეყრდნობა კოტირებულ საბაზრო ფასებს [ეროვნულ 

საფონდო ბირჟაზე] ანგარიშგების თარიღისთვის. გამოყენებული კოტირებული საბაზრო ფასი 

წარმოადგენს მიმდინარე მყიდველის ფასს.  

არაკოტირებულ წილობრივ ფასიან ქაღალდებში საწარმოს მიერ განხორციელებული 

ინვესტიციების რეალური ღირებულება განისაზღვრება დისკონტირებული ფულადი ნაკადების 

ანალიზის მეთოდით, დაშვებებზე დაყრდნობით, რომლებიც ეყრდნობა ბაზრის გამოკვლევის 

მონაცემებს, როდესაც ასეთი მონაცემები ხელმისაწვდომია. დისკონტირებული ფულადი 

ნაკადების ანალიზის მიზნით, გამოყენებულია 4%-იანი შემოსავლის ზრდის ფაქტორი 

რომელიც დარგის საშუალო მაჩვენებლის ტოლია. ფულადი ნაკადების დისკონტირებისათვის 

გამოყენებულია 6%-იანი ურისკო საპროცენტო განაკვეთი, რადგან თავად შეფასებული 

ფულადი ნაკადები კორექტირდება რისკთან დაკავშირებით. 

 

 

11.44 თუ რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება აღარ არის შესაძლებელი, ან 

შეუძლებელია მისი შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე, როდესაც დაშვებულია ამგვარი გამონაკლისი, ისეთი ფინანსური 

ინსტრუმენტებისთვის, რომელთა შეფასება სხვა შემთხვევაში, წინამდებარე 

სტანდარტის შესაბამისად სავალდებულო იქნებოდა რეალური ღირებულებით, 

მოგებაში ან ზარალში ასახვით, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი და ამგვარი ფინანსური ინსტრუმენტების საბალანსო 

ღირებულება, თუკი მან გამოიყენა მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევით 

განპირობებული გამონაკლისი მიდგომა, ასევე მიზეზები, რის გამოც რეალური 

ღირებულების საიმედო შეფასების განსაზღვრას სჭირდება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა. 

 

აღიარების შეწყვეტა  
 

11.45 თუ საწარმომ ფინანსური აქტივი სხვა მხარეს გადასცა ისეთი ოპერაციის თანახმად, 

რომელიც არ აკმაყოფილებს აქტივის აღიარების შეწყვეტის კრიტერიუმებს (იხ. 11.33-

11.35 პუნქტები), საწარმომ ასეთი ფინანსური აქტივების თითოეული კლასისთვის 

უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)    აქტივების ხასიათი; 

(ბ)    საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკებისა და სარგებლის ხასიათი, რომელიც      

საწარმოსთან რჩება; და 

(გ)    ყველა იმ აქტივისა და მასთან დაკავშირებული ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულება, რომელთა აღიარებასაც განაგრძობს საწარმო. 

 

მაგალითი—ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტის განმარტებითი 
შენიშვნა  
 

მაგ. 106 ამონარიდი A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

განმარტებითი შენიშვნა 16 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 
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სავაჭრო მოთხოვნები 585,548 487,678 

წინასწარ გადახდები 1,700 1,610 

სულ 587,248 489,288 

 

20X2 წლის განმავლობაში საწარმომ ბანკს მიჰყიდა 300,000 ფე-ის საკუთარი სავაჭრო 

მოთხოვნები 280,000 ფე-ად. საწარმო აგრძელებს დებიტორებისგან მისაღები თანხების ამოღებას 

ბანკის სახელით. საწარმო გამოისყიდის ნებისმიერ მოთხოვნას, რომლის ძირი თანხის ან 

პროცენტის გადახდის ვადას დებიტორი გადააცილებს 120 დღეს ან მეტს. საწარმო განაგრძობს 

გაყიდული მოთხოვნების (300,000 ფე) მთლიანი საბალანსო ღირებულების აღიარებას და 

აღიარებული აქვს გადაცემასთან დაკავშირებით მიღებული ფულადი სახსრები, როგორც 

280,000 ფე-ის უზრუნველყოფილი სესხი. 20X2 წლის 31 დეკემბერს სესხის საბალანსო 

ღირებულება 285,000 ფე-ს შეადგენდა ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით 

დარიცხული პროცენტის, 5,000 ფე-ის ჩათვლით (იხ 25-ე შენიშვნა). ბანკს არ აქვს უფლება 

გაყიდოს სავაჭრო მოთხოვნები ან გამოიყენოს ისინი უზრუნველყოფის სახით საკუთარი 

სესხებისთვის.  

 

 

 

 

უზრუნველყოფა  
11.46 როდესაც საწარმო ფინანსურ აქტივს იყენებს ვალდებულების ან პირობითი 

ვალდებულების უზრუნველყოფის სახით, მან უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)         უზრუნველყოფის სახით გადაცემული ფინანსური აქტივის საბალანსო 

ღირებულება; და 

(ბ)         ამ გირაოსთან დაკავშირებული ვადები და პირობები. 

 
მაგალითი—უზრუნველყოფის სახით გადაცემული ფინანსური აქტივების 
განმარტებითი შენიშვნა 

 

მაგ. 107 ამონარიდი A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

განმარტებითი შენიშვნა 25 ბანკის ოვერდრაფტები და სესხი 

ბანკის ოვერდრაფტი და ფიქსირებულგანაკვეთიანი სესხი უზრუნველყოფილია საწარმოს 

მიწასა და შენობა-ნაგებობებზე მცოცავი გირავნობის უფლებით, რომლებიც ჯგუფის 

საკუთრებაშია 266,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებით 20X2 წლის 31 დეკემბერს (312,000 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს). უზრუნველყოფილი სესხი უზრუნველყოფილია 300,000 ფე-ის 

სავაჭრო მოთხოვნებით (იხ. მე-16 შენიშვნა). 

 

სასესხო ვალდებულებების შეუსრულებლობა და ვადების დარღვევა  
 

11.47 საწარმომ შემდეგი ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს საანგარიშგებო თარიღისთვის 

აღიარებული იმ სასესხო ვალდებულებების შესახებ, რომელთა ვადებიც ირღვევა, ან არ 

სრულდება ვალდებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია სესხის ძირი თანხის, 

პროცენტის დაფარვასთან, ვალის დაფარვის ფონდთან ან სესხის დაფარვის 

პირობებთან და საანგარიშგებო თარიღისთვის სიტუაცია არ გამოსწორებულა: 
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     (ა)         დეტალები ვადების დარღვევის ან ვალდებულებების შეუსრულებლობის 

შესახებ; 

     (ბ)         შესაბამისი სასესხო ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება საანგარიშგებო 

თარიღისთვის; და 

     (გ)         გამოსწორდა თუ არა ვადების დარღვევა, ან მოხდა თუ არა შეუსრულებელი 

ვალდებულებების დაფარვა, ან სასესხო ვალდებულების პირობები ხომ არ 

შეიცვალა ახალი პირობებით მანამ, სანამ ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად 

დამტკიცდებოდა. 

 

მაგალითი— სასესხო ვალდებულებების შეუსრულებლობისა და ვადების 
დარღვევის განმარტებითი შენიშვნა 

 

მაგ. 108 ამონარიდი A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

განმარტებითი შენიშვნა 25 ბანკის ოვერდრაფტები და სესხები 

20X2 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ დააგვიანა პროცენტის გადახდა 100,000 ფე-ის 

ფიქსირებულგანაკვეთიან სესხზე, შესაბამისად, წლის ბოლოს ირიცხება 5,000 ფე დაუფარავი 

პროცენტი. პროცენტის გადახდა მოხდა 20X3 წლის იანვარში. მართალია, საწარმოს ეკისრება 

ჯარიმა გადახდის დაგვიანებისთვის, მაგრამ ბანკმა წერილობით აღნიშნა, რომ, ამ შემთხვევაში, 

იგი არ დააკისრებს ჯარიმას.  

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლების, ხარჯების, შემოსულობისა და ზარალის მუხლები 
  

11.48 საწარმომ შემოსავლების, ხარჯების, შემოსულობის ან ზარალის მუხლების შესახებ 

უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)        შემოსავლები, ხარჯები, შემოსულობა ან ზარალი, მათი რეალური 

ღირებულებების ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც აღიარებულია: 

(i)          ფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეფასებულია 

რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით; 

(ii)         ფინანსურ ვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომლებიც 

შეფასებულია რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით; 

(iii)        ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებულ ფინანსურ აქტივებთან 

დაკავშირებით; და 

(iv)        ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებულ ფინანსურ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. 

(ბ)       საპროცენტო შემოსავლების მთლიანი თანხა და საპროცენტო ხარჯების 

მთლიანი თანხა (რომლებიც გაანგარიშებულია ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით) იმ ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური 

ვალდებულებებისთვის, რომლებიც შეფასებული არ არის რეალური 

ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით; და 
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(გ)       გაუფასურების ზარალის თანხა ფინანსური აქტივის თითოეული 

კატეგორიისთვის. 

 

მაგალითი— შემოსავლების, ხარჯების, შემოსულობისა და ზარალის მუხლების 
განმარტებითი შენიშვნა 

 

მაგ. 109 ამონაიდი A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

შენიშვნა 8 სხვა შემოსავალი (ამონარიდი) 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

დივიდენდები 460 430 

საპროცენტო შემოსავლები 300 290 

 

შენიშვნა 9 ფინანსური დანახარჯები (ამონარიდი) 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

პროცენტი ბანკის ოვერდრაფტებზე და სესხებზე 13,450 9,110 

 

შენიშვნა 10 მოგება წლის განმავლობაში (ამონარიდი) 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

რეალური ღირებულების ცვლილებასთან 

დაკავშირებული შემოსულობა (ზარალი), რომელიც 

წილობრივ ფასიან ქაღალდებში განხორციელებული 

ინვესტიციების შემდგომი შეფასებისას ან გაყიდვისას 

არის აღიარებული.  

569 (123) 

უიმედო ვალების ხარჯი სავაჭრო მოთხოვნებზე  (32,300) (24,240) 

სავალუტო შემოსულობა (ზარალი) სავაჭრო 

ვალდებულებებზე 

(149) 123 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და სხვა მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა 

ხშირად საჭიროებს  მსჯელობას. ინფორმაცია საწარმოს ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი 

მსჯელობისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული ძირითადი წყაროების 

შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და 

ფულადი სახსრების მოძრაობის შეფასების პროცესში.  შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, 

საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია მსჯელობის შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული 

ინფორმაციის გარდა, რომლებიც ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენების პროცესში და ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარებულ თანხებზე. 

 

გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  

 

1თავდაპირველი შეფასება 

 

იმის დადგენა, მოიცავს თუ არა გარიგება ფარულ ფინანსურ ოპერაციას, მოითხოვს 

მსჯელობას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ დარგის ან საწარმოს ჩვეულებრივი 

საკრედიტო პირობები კარგად არ არის განსაზღვრული და საწარმოს არ გააჩნია მსგავსი 

ოპერაციები კრედიტის გარეშე. თუ მისაღები ან გადასახდელი თანხა აღემატება მუხლის 

ფულადი სახსრების ღირებულებას ან თუ გადახდა გადავადებულია რამდენიმე თვეზე უფრო 

მეტი ხნით, ეს მიანიშნებს, რომ ოპერაციები შეიძლება მოიცავდეს დაფინანსების ელემენტს.   

მსგავსი ვალის შემთხვევაში საბაზრო განაკვეთის დადგენა, რომელიც გამოყენებული უნდა 

იქნეს, როგორც დისკონტირების განაკვეთი, იმ შემთხვევაში, თუ გარიგებას ადგილი აქვს 

„გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპისგან განსხვავებულ საფუძველზე, მაგალითად ორ 

დაკავშირებულ მხარეს შორის, შესაძლოა მოითხოვდეს მსჯელობას. კერძოდ ეს მაშინ მოხდება, 

თუ არ არის ხელმისაწვდომი გამოქვეყნებული ინფორმაცია მსგავსი ვალების შესახებ, 

მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ ვალს აქვს განსაკუთრებული მახასიათებლები, როგორიცაა, 

მაგალითად, ძალიან გრძელი ვადა, ან საწარმოების საკრედიტო რეიტინგი უცნობია. როგორც 

წესი, დაფინანსების ოპერაციები ორ არადაკავშირებულ მხარეს შორის ხორციელდება 

„გაშლილი ხელის“ პრინციპით, შესაბამისად, ფინანსდება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით. 

იმის განსაზღვრა, თუ რომელი დანახარჯები უნდა აისახოს, როგორც გარიგების დანახარჯები 

ფინანსური ინსტრუმენტის თავდაპირველი აღიარებისას, შეიძლება ასევე მოითხოვდეს 

მსჯელობას. გარიგების დანახარჯები არის მხოლოდ ის დამატებითი დანახარჯები, რომლებიც 

უშუალოდ დაკავშირებულია ფინანსური ინსტრუმენტის შეძენასთან, გამოშვებასთან ან 

გაყიდვასთან. პრაქტიკაში, საჭიროა მსჯელობა, რათა ასეთი სახის დანახარჯები გაიმიჯნოს 

სხვა დანახარჯებისაგან, რომლებიც წარმოიშობა თავდაპირველი აღიარებისას, როგორიცაა 

ვალის პრემიები და დისკონტები, ფინანსური დანახარჯები ან შიდა ადმინისტრაციული 

დანახარჯები. 
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1შემდგომი შეფასება 

 

იმის დადგენა, კონკრეტული ინვესტიციის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე შეფასების 

მოდელის გამოყენებით, როგორც წესი, ასევე მოითხოვს  მსჯელობას.  

ჩვეულებრივ აქციებში და პრივილეგირებულ აქციებში განხორციელებული ინვესტიციების 

რეალური ღირებულების შეფასება, საჭიროებს მსჯელობას, როდესაც არ არის აქტიური 

ბაზარი. კერძოდ, შეფასების მეთოდების არჩევა და გამოყენება მოიცავს მნიშვნელოვან 

მსჯელობას. ხშირად სუბიექტურია შეფასების მოდელში გამოყენებული მონაცემები და 

მოდელის გამოყენებისას განხორციელებული სხვა დაშვებები.   

იმის დადგენას, არის თუ არა ბაზარი აქტიური, იმ შემთხვევაში, თუ ოპერაციები ხშირად არ 

ხდება და განხორციელებული ოპერაციები ხომ არ არის იძულებითი ოპერაციები, ასევე 

შეიძლება საჭიროებდეს მსჯელობას. 

ფულადი ნაკადების შეფასება ფინანსური ინსტრუმენტის ამორტიზებული ღირებულების 

განსაზღვრისას შეიძლება საჭიროებდეს მსჯელობას. მაგალითად, ზოგიერთი ინსტრუმენტი 

ემიტენტს (დებიტორს) წინასწარ დაფარვის შესაძლებლობას აძლევს. ამ შემთხვევაში, 

ინსტრუმენტის მფლობელმა და ემიტენტმა უნდა შეაფასონ, თუ როდის დაიფარება სესხი, 

ამორტიზებული ღირებულების გამოსათვლელად გამოყენებული მომავალი ფულადი 

ნაკადების განსაზღვრისას. 

როგორც წესი, საჭიროა მსჯელობა, რათა დადგინდეს, არის თუ არა გაუფასურებული 

თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, 

შესაბამისად, უნდა ჩატარდეს გაუფასურების ტესტი. კერძოდ, მე-11 განყოფილება მოითხოვს, 

რომ ფინანსური აქტივები, რომლებიც ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანია, ცალ-ცალკე 

შეფასდეს გაუფასურებაზე. იმის განსაზღვრა, თუ რომელი აქტივი არის „ინდივიდუალურად 

მნიშვნელოვანი“ საჭიროებს მსჯელობას.   

გაუფასურების ტესტის ჩატარება პრივილეგირებულ აქციებსა და ჩვეულებრივ აქციებში 

განხორციელებული ინვესტიციებისთვის, რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, 

მნიშვნელოვან მსჯელობას მოითხოვს. რადგან რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, უმეტეს შემთხვევაში, 

საჭიროა მოხდეს საუკეთესო შეფასება იმ თანხის, რასაც საწარმო მიიღებს აქტივის 

საანგარიშგებო თარიღისთვის გაყიდვის შემთხვევაში. შესაბამისად, საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს მსჯელობა, რათა შეაფასოს გაუფასურება, მიუხედავად იმისა, რომ, ზოგჯერ, ეს 

მხოლოდ მიახლოებული სიდიდე იქნება. 

 

1აღიარების შეწყვეტა 

ზოგჯერ საჭიროა მსჯელობა, რათა შეფასდეს ყველა რისკი და სარგებელი არსებითად 

გადაცემულია თუ არა სხვა მხარეზე, რათა დადგინდეს უნდა მოხდეს თუ არა ფინანსური 

აქტივის აღიარების შეწყვეტა. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

როდესაც 2009 წლის ივლისში გამოიცა მსს ფასს სტანდარტი, მე-11 განყოფილება ეფუძნებოდა 

ბასს 39-ს - „ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“  და ფასს 7-ს - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები”. ამ დროს ფასს 9 – „ფინანსური ინსტრუმენტები“ 

ჯერ არ იყო გამოცემული. მას შემდეგ გამოიცა ფასს 9-ის საბოლოო ფორმა და იგი ძალაშია 2018 

წლის 1-ელ იანვარს ან მის შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. 2015 წელს 

გამოცემული მსს ფასს სტანდარტით ჯერ ისევ დასაშვებია, რომ მომმზადებლებმა გამოიყენონ 

ბასს 39-ის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნები მე-11 და მე-12 განყოფილებების ნაცვლად 

(11.2(ბ) პუნქტი), შესაბამისად შედარება გაგრძელდება ბასს 39-თან. ამასთან, 

ინფორმაციისთვის, მოცემულია ფასს 9-თან შედარება.   

 

შედარება ბასს 39-თან 

 

ბასს 39-ს და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. მე-11 განყოფილება - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილება - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული საკითხები“) ზოგიერთი მსგავსი პრინციპი აქვს ფინანსური ინსტრუმენტების 

აღიარების, შეფასებისა და გამჟღავნებისთვის. თუმცა, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

სხვაობაც.    

მსს ფასს სტანდარტში ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვა უფრო რთული 

ფინანსური ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვისგან განცალკევებით 

არის განხილული და მოთხოვნები დაწერილია გამარტივებული ენით. ამასთან, ადგილი აქვს 

რამდენიმე ცვლილებას დეტალებში (იხილეთ ქვემოთ).    

მსს ფასს სტანდარტით, თავისი ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის აღრიცხვისთვის საწარმომ 

უნდა აირჩიოს:  

(ა) მე-11 და მე-12 განყოფილებების დებულებების შესრულება სრულად; ან 

(ბ) აღიარებისა და შეფასების დებულებების გამოყენება ბასს 39-ის - „ფინანსური 

ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ მიხედვით, ხოლო განმარტებითი შენიშვნებში 

გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნების შესრულება - მე-11 და მე-12 

განყოფილებების მიხედვით  

თუ საწარმო აირჩევს (ბ) ვარიანტის გამოყენებას 
 

(ბ) ვარიანტის გამოყენებასა და სრული ფასს-ის სტანდარტების გამოყენებას შორის სხვაობა 

მდგომარეობს განმარტებით შენიშნებში გასამჟღავნებელი ინფორმაციის მოთხოვნებში. ფასს 7-

ის განმარტებითი შენიშვნები იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად: მნიშვნელობა, რისკი და 

გადაცემა. მე-11 განყოფილება მოიცავს ფასს 7-ის „მნიშვნელობის“ კატეგორიის განმარტებით 

შენიშვნებს. თუმცა მსს ფასს სტანდარტი არ მოიცავს „რისკის“ კატეგორიის განმარტებით 

შენიშვნებს. ერთადერთი გამჟღავნება ფასს 7-დან, რომელიც შეტანილია მსს ფასს სტანდარტში, 

უკავშირდება ფინანსური აქტივების გადაცემას, რაც არ აკმაყოფილებს აღიარების შეწყვეტის 

კრიტერიუმებს.     

მიზეზები, რატომაც მსს ფასს სტანდარტში არ არის შეტანილი ბევრი განმარტებითი შენიშვნა 

ფასს 7-დან მოიცავს შემდეგს:  

(ა)      ფასს 7-ის განმარტებითი შენიშვნების უმრავლესობა შემუშავებულია ფინანსური 

ინსტიტუტებისთვის (რომლებსაც არ აქვთ მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების უფლება); 
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(ბ)      ფასს 7-ის განმარტებითი შენიშვნების უმრავლესობა შემუშავებულია იმ 

საწარმოებისთვის, რომელთა ფასიანი ქაღალდები იყიდება ფასიანი ქაღალდების 

საჯარო ბაზარზე (რომელთაც ასევე არ აქვთ მსს ფასს სტანდარტის გამოყენების 

უფლება); ან  

(გ)      ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის 

რეალური ღირებულების გამჟღავნების შემთხვევაში, ასეთი გამჟღავნების მოთხოვნა 

მცირე და საშუალო საწარმოსთვის გადაიქცევა ტვირთად და ეწინააღმდეგება მე-11 

განყოფილების მიზანს, რომელიც ამორტიზებული ღირებულების განყოფილებას 

წარმოადგენს ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების. 

 

თუ საწარმო აირჩევს (ა) ვარიანტის გამოყენებას  
 

მე-11 განყოფილებასა და სრულ ფასს სტანდარტებს შორის ბევრი განსხვავებაა, მათ შორის 

ზემოთ მოცემულ (ბ) ვარიანტში ნახსენები სხვაობა განმარტებითი შენიშვნების მოთხოვნებში. 

სხვა ძირითადი განსხვავებები მოიცავს შემდეგს: 

(ა)         ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიკაცია: მე-11 განყოფილების თანახმად, იმ 

ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასება, რომლებიც აკმაყოფილებს განსაზღვრულ 

კრიტერიუმებს, ხდება თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით. ამ 

წესიდან გამონაკლისი ეხება მხოლოდ რამდენიმე ინსტრუმენტს, რომლებიც ფასდება 

რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. ბასს 39-ის შესაბამისად, 

რეალური ღირებულების არჩევანი, გასაყიდად არსებული და დაფარვის ვადამდე 

ფლობილი კლასიფიკაციები არ არის ხელმისაწვდომი. შესაბამისად, ეს აუქმებს 

ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით ხელმძღვანელობის განზრახვის 

შეფასების მოთხოვნას და თავიდან იცილებს მე-11 განყოფილებაში სააღრიცხვო 

„ჯარიმების“ არსებობის საჭიროებას (მაგალითად, დაფარვის ვადამდე ფლობილ 

აქტივებისთან დაკავშირებული ანარიცხები). 

(ბ)        თავდაპირველი აღიარება: მე-11 განყოფილება მოითხოვს, რომ ინსტრუმენტები 

შეფასდეს გარიგების ფასით, თუ შეთანხმება ფინანსურ ოპერაციას არ წარმოადგენს, რა 

შემთხვევაშიც, ხდება ინსტრუმენტიდან მისაღები ფულადი სახსრების დისკონტირება.    

ბასს 39-ის შესაბამისად, ფინანსური ინსტრუმენტები თავდაპირველად ფასდება 

რეალური ღირებულებით. პრაქტიკაში, განსხვავებულმა ტერმინოლოგიამ, ნაკლებ 

სავარაუდოა, რომ გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი სხვაობა ღირებულებაში 

თავდაპირველი აღიარებისას.   

(გ)         აღიარების შეწყვეტა:  მე-11 განყოფილება ადგენს აღიარების შეწყვეტის მარტივ 

პრინციპს. აღნიშნული პრინციპი არ ეყრდნობა ‘გადაცემის’ და „შენარჩუნებული 

მონაწილეობის“ დებულებებს, რომლებიც გამოიყენება აღიარების შეწყვეტასთან 

დაკავშირებით ბასს 39-ის შესაბამისად. მსს ფასს სტანდარტის აღიარების შეწყვეტის 

დებულებები არ გამოიწვევს აღიარების შეწყვეტას ზოგიერთი ფაქტორინგის 

ოპერაციისთვის, რომელიც შეიძლება განახორციელოს მცირე და საშუალოს საწარმომ, 

მაშინ, როდესაც ბასს 39 გამოიწვევს აღიარების შეწყვეტას.   

 

შედარება ფასს 9-თან  

 

2014 წლის ივლისში საბჭომ გამოსცა ფასს 9-ის - ფინანსურ ინსტრუმენტების შესახებ ახალი 

სტანდარტის საბოლოო ვერსია. ბასს 39-თან შედარებით ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები არის ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციისა და შეფასების ახალი მოდელი და 
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ახალი გაუფასურების მოდელი. ფასს 9-ის ძალაში შესვლის თარიღია 2018 წლის 1-ელ იანვარს 

ან მის შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  

აღიარებისა და აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნები მნიშვნელოვანწილად უცვლელია ბასს 39-

ში და ფასს 9-ში, ამიტომ განყოფილება „თავდაპირველი აღიარებისა“ და „აღიარების 

შეწყვეტის“ შესახებ ასევე ეხება ფასს 9-ს.  

მე-11 განყოფილებისგან განსხვავებით, ფასს 9-ს აქვს კლასიფიკაციის 3 კატეგორია: რეალური 

ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით (FVTPL), რეალური ღირებულებით, სხვა 

სრულ შემოსავალში ასახვით (FVTOCI) და ამორტიზებული ღირებულებით (AC).  ფასს 9-ის 

მიხედვით არ არის შესაძლებელი რომელიმე ინსტრუმენტის შეფასება თვითღირებულებით.  

ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიკაცია ფასს 9-ის მიხედვით ეყრდნობა ინსტრუმენტის 

სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებს და ასევე იმ ბიზნესმოდელს, რომელშიც ხდება 

ინსტრუმენტის ფლობა. აღნიშნული კრიტერიუმები განსხვავდება იმ კრიტერიუმებისგან, 

რომელთა გამოყენება ხდება ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიკაციისთვის მე-11 

განყოფილების შესაბამისად. 

ზოგადად, ფასს 9-ის გამოყენებისას, კლასიფიკაცია სავალდებულოა ზემოხსენებულ 

კრიტერიუმებზე დაყრდნობით.  თუმცა, არსებობს ზოგიერთი გამონაკლისი. მაგალითად, 

საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს ფინანსური ინსტრუმენტის კლასიფიცირება რეალური 

ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით, იმ შემთხვევაში, თუ დაკმაყოფილებულია 

განსაზღვრული კრიტერიუმები. ეს არჩევანი არ არის ხელმისაწვდომი მსს ფასს სტანდარტით. 

გაუფასურების მოდელი ეყრდნობა მოსალოდნელ ზარალს, შესაბამისად მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება მე-11 განყოფილების გაუფასურების მოდელისგან, რომელიც წარმოშობილ 

ზარალს ეყრდნობა. ფასს 9-ის გამოყენებისას, იმ შემთხვევაში, თუ საკრედიტო რისკი 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, საწარმომ უნდა 

გაითვალისწინოს ინსტრუმენტის არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი ზარალი. ყველა სხვა 

ინსტრუმენტის შემთხვევაში, საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს ზარალი, რომელიც 

მოსალოდნელია წლის დასრულებიდან 12 თვის მანძილზე ალბათობით შეწონილ 

საფუძველზე. 

ფასს 9-ის მოთხოვნები ფინანსური ვალდებულებების შემთხვევაში მე-11 განყოფილების 

მსგავსია.  

მე-12 განყოფილებასა და სრულ ფასს სტანდარტებს შორის ასევე არსებობს რამდენიმე 

განსხვავება. 

ეს განსხვავებები არ არის განხილული წინამდებარე მოდულში. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ  მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვისა და ანგარიშგების 

მოთხოვნებთან დაკავშირებით.  

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით. 

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, საწარმოს უფლება აქვს აირჩიოს მე-11 და მე-12 

განყოფილებების მოთხოვნების შესრულება სრულად, ან ამის ნაცვლად, საწარმოს უფლება აქვს 

გამოიყენოს: 

 (ა)  სრული ფასს სტანდარტები ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის (ანუ,აღიარებისა და 

შეფასების დებულებების შესრულება ბასს 39-ის  - „ფინანსური ინსტრუმენტები: 
აღიარება და შეფასება“ მიხედვით, ხოლო წარდგენისა და განმარტებითი შენიშვნებში 

გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნების შესრულება - ბასს 32-ის - 

„ფინანსური ინსტრუმენტები: წარდგენა“ და ფასს 7-ის „ფინანსური ინსტრუმენტები: 
განმარტებითი შენიშვნები“ - მიხედვით). 

 (ბ)  აღიარებისა და შეფასების დებულებების შესრულება მე-11 და მე-12 განყოფილებების 

მიხედვით, ხოლო გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნების შესრულება 

ფასს 7-ის - „ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები“ - მიხედვით 

 (გ)  აღიარებისა და შეფასების დებულებების შესრულება ბასს 39-ის  - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ მიხედვით, ხოლო განმარტებითი 

შენიშვნებში გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნების შესრულება - მე-11 

და მე-12 განყოფილებების მიხედვით 

 (დ) აღიარებისა და შეფასების დებულებების შესრულება ბასს 39-ის  - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ მიხედვით, ხოლო განმარტებითი 

შენიშვნებში გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნების შესრულება - ფასს 

7-ის - „ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები“ - მიხედვით 

კითხვა 2 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ქვემოთ ჩამოთვლილი მუხლებიდან 

რომელი არის ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება მე-11 განყოფილების 

მოქმედების სფეროში? 

 (ა)  წარსულში საქონლის მიღებასთან დაკავშირებული მომწოდებლისთვის გადასახდელი 

თანხის ვალდებულება.   

 (ბ)  მომწოდებლისთვის განხორციელებული წინასწარი გადახდის აქტივი დანადგარის 

ორი თვის ქირასთან დაკავშირებით.   
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 (გ)  საწარმოს მიერ, საშემოსავლო გადასახადის დაგვიანებით გადახდასთან 

დაკავშირებული გადასახდელი ჯარიმა. 

 (დ) ყველა ზემოხსენებული. 

კითხვა 3 

ქვემოთ მოცემული ფინანსური აქტივებიდან რომელი არ ხვდება მე-11 განყოფილების 

მოქმედების სფეროში? 

 (ა)   ფულადი სახსრები. 

 (ბ)   სავაჭრო მოთხოვნები. 

 (გ)   სხვა საწარმოს (ინვესტირებული საწარმოს) არადაბრუნებადი ჩვეულებრივი აქციების 

5%-ის ფლობა. 

 (დ) სხვა საწარმოს (ინვესტირებული საწარმოს) არადაბრუნებადი ჩვეულებრივი აქციების 

30%-ის ფლობა, როდესაც ინვესტირებული საწარმო კლასიფიცირებულია, როგორც 

საწარმოს მეკავშირე საწარმო. 

 

 

კითხვა 4 

ქვემოთ მოცემული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან რომელი არ ხვდება მე-11 განყოფილების 

მოქმედების სფეროში? 

 (ა)  არაკონვერტირებად, არადაბრუნებად პრივილეგირებულ აქციებში 
განხორციელებული ინვესტიციები. 

 (ბ)  ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებს საწარმოს საკუთარი    
კაპიტალის განმარტებას. 

 (გ)   ბანკის სესხი ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით და ფიქსირებული ვადით. 

 (დ)  უპროცენტო სამწლიანი სესხი მშობელი საწარმოდან. 

კითხვა 5 

საწარმო ყიდულობს 100 არადაბრუნებად ჩვეულებრივ აქციას ბაზარზე კოტირებულ 

კომპანიაში თითოეულს 20 ფე-ად. საწარმომ ასევე გასწია საბროკერო მომსახურების 

საფასური 100 ფე-ის ოდენობით.  

რა ოდენობით უნდა შეაფასოს საწარმომ ინვესტიცია აქციებში თავდაპირველი აღიარებისას? 

 (ა)   1,900 ფე. 

 (ბ)   2,000 ფე. 

 (გ)   2,100 ფე. 

კითხვა 6 

ბანკი საწარმოზე გასცემს 10,000 ფე-ის ოდენობით ხუთწლიან სესხს ფიქსირებული 

საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც გადასახდელია ყოველწლიურად, პერიოდის ბოლოს 

ძირი თანხის 6%-ის ოდენობით. 6% ითვლება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთად მსგავსი 

ხუთწლიანი სესხებისთვის, რომელთა პროცენტი გადასახდელია ყოველწლიურად, 

პერიოდის ბოლოს. ბანკი საწარმოს აკისრებს 50 ფე-ის დოკუმენტაციის საზღაურს. 

რა ოდენობით უნდა შეაფასოს საწარმომ სესხი თავდაპირველი აღიარებისას? 
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 (ა)   9,384 ფე. 

 (ბ)   9,484 ფე. 

 (გ)   9,950 ფე. 

 (დ) 10,000 ფე. 

 (ე)   10,050 ფე. 

კითხვა 7 

თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ 
აქციებსა და არადაბრუნებად ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში 
განხორციელებული ინვესტიციები უნდა შეაფასოს შემდეგნაირად:   

 (ა)   ყველა ასეთი ინვესტიცია ფასდება რეალური ღირებულებით, ხოლო რეალურ 
ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აისახება მოგებაში ან ზარალში.    

 (ბ)  ყველა ასეთი ინვესტიცია ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური 
საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. 

 (გ)  ყველა ასეთი ინვესტიცია ფასდება თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის 
გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. 

 (დ) თუ აქციები საჯაროდ იყიდება , ინვესტიცია უნდა შეფასდეს რეალური 
ღირებულებით, ხოლო რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აისახოს 
მოგებაში ან ზარალში. ყველა სხვა შემთხვევაში, ასეთი ინვესტიციები უნდა შეფასდეს 
თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული 
თანხით.  

 (ე)  თუ აქციები საჯაროდ იყიდება , ან მათი რეალური ღირებულების საიმედოდ 
შეფასება სხვაგვარად არის შესაძლებელი, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 
ძალისხმევის გარეშე, ინვესტიცია უნდა შეფასდეს რეალური ღირებულებით, ხოლო 
რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აისახოს მოგებაში ან ზარალში. 
სხვა ყველა ასეთი ინვესტიციის შეფასება უნდა მოხდეს თვითღირებულებიდან 
გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. 

კითხვა 8 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ დაქირავებულზე გასცა 1,000 ფე-ის ოდენობით 

ოთხწლიანი უპროცენტო სესხი. საბაზრო განაკვეთი ამ პირზე გაცემული სესხისთვის არის 

წლიური 8%. რა თანხით უნდა შეფასდეს სესხი თავდაპირველი აღიარებისას და რამდენი 

პროცენტი უნდა იქნეს აღიარებული 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის? 

 (ა)  20X1 წლის 1-ელ იანვარს სესხი ფასდება 735.03. ფე-ად. საპროცენტო შემოსავალი 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 0 ფე 20X1 წელს. 

 (ბ)  20X1 წლის 1-ელ იანვარს სესხი ფასდება 735.03. ფე-ად. საპროცენტო შემოსავალი 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 58.80  ფე 20X1 წელს.  

 (გ)  20X1 წლის 1-ელ იანვარს სესხი ფასდება 1,000-ად.  საპროცენტო შემოსავალი 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 0 ფე 20X1 წელს. 

 (დ) 20X1 წლის 1-ელ იანვარს სესხი ფასდება 1,000-ად.  საპროცენტო შემოსავალი 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 80 ფე 20X1 წელს. 
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კითხვა 9 

როდესაც საწარმო ამორტიზირებული ღირებულებით ან თვითღირებულებით აღრიცხულ 

ფლობილ ფინანსურ აქტივებს აფასებს გაუფასურებაზე, საწარმომ ქვემოთ მოცემული 

აქტივებიდან რომელი უნდა შეაფასოს ინდივიდუალურად? 

 (ა)  მხოლოდ ის ფინანსური აქტივები, რომლებიც ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანია. 

 (ბ)  მხოლოდ წილობრივი ინსტრუმენტები, რომლებიც ინდივიდუალურად 

მნიშვნელოვანია. 

 (გ)  მხოლოდ წილობრივი ინსტრუმენტები. 

 (დ) ყველა ფინანსური აქტივი წილობრივი ინსტრუმენტების გარდა. 

 (ე)  ყველა წილობრივი ინსტრუმენტი და სხვა ფინანსური აქტივი, რომელიც 

ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანია. 

კითხვა 10 

საწარმო ბანკზე ყიდის მოთხოვნების ანგარიშების ჯგუფს ნომინალურ ღირებულებაზე 

ნაკლები თანხით. საწარმო აგრძელებს დებიტორებისგან მისაღები თანხების ამოღებას ბანკის 

სახელით, ამასთან ბანკი საწარმოს მოთხოვნების მომსახურებისთვის ანაზღაურებას უხდის 

საბაზრო განაკვეთით. საწარმო ვალდებულია, დაუყოვნებლივ გადაუგზავნოს ბანკს ყველა 

ამოღებული თანხა, მაგრამ მას არ გააჩნია ბანკის წინაშე ვალდებულება დებიტორების მიერ 

თანხების გადახდის დაგვიანებაზე, ან დავალიანების არგადახდაზე.   

როგორ უნდა მოხდეს აღნიშნული გარიგების სწორი ბუღალტრული ასახვა? 

 

 

(ა)  საწარმომ უნდა ამოიღოს მოთხოვნის თანხა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებიდან (ე.ი. საწარმო წყვეტს მის აღიარებას) და აჩვენოს, რომ მას არ გააჩნია 

ვალდებულება ბანკისგან მიღებულ შემოსავალთან დაკავშირებით. 

 

 

(ბ)  საწარმომ უნდა გააგრძელოს მოთხოვნების აღიარება ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში და აჩვენოს, რომ მას გააჩნია ვალდებულება ბანკისგან მიღებულ 

შემოსავალთან დაკავშირებით. 

 

 

(გ)  საწარმომ უნდა გააგრძელოს მოთხოვნების აღიარება ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში და აჩვენოს, რომ მას არ გააჩნია ვალდებულება ბანკისგან მიღებულ 

შემოსავალთან დაკავშირებით. 

 

 

(დ) საწარმომ უნდა ამოიღოს მოთხოვნის თანხა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებიდან (ე.ი. საწარმო წყვეტს მის აღიარებას) და აჩვენოს, რომ მას გააჩნია 

ვალდებულება ბანკისგან მიღებულ შემოსავალთან დაკავშირებით. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (გ) იხ. პუნქტი 11.2  

კითხვა 2 (ა) იხ. პუნქტი  11.3 (ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების 

განმარტებები) 

კითხვა 3 (დ) იხ. პუნქტი 11.7(ა) 

კითხვა 4 (ბ) იხ. პუნქტი 11.7(ბ) 

კითხვა 5 (ბ) იხ. პუნქტი 11.13 

კითხვა 6 (გ) იხ. პუნქტი 11.13 

კითხვა 7 (გ) იხ. პუნქტი 11.14 

კითხვა 8 (ბ) იხ. პუნქტი 11.16 

კითხვა 9 (ე) იხ. პუნქტი 11.24 

კითხვა 10 (ა) იხ. პუნქტი 11.33–11.35 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტების 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების მოთხოვნების ცოდნა და ამოხსენით ქვემოთ 

მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითები.     

 

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

საწარმოს აქვს ქვემოთ მოცემული საცდელი ბალანსი 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის.   

 

   

შემდგომი შეფასება მე-11 

განყოფილების შესაბამისად 

ნაშთი 

20X2 

ფე 

არის მე-11 

განყოფილებ

ის 

მოქმედების 

სფეროში? 

რეალუ

რი 

ღირებუ

ლება 

ამორტიზებ

ული 

ღირებულე

ბა 

თვითღირებ

ულება 

გაუფასურებ

ის 

გამოკლები

თ 

გაუნაწილებელი მოგება პერიოდის 

დასაწყისში   (1,961,353)         

სააქციო კაპიტალი (40,000 

ჩვეულებრივი აქცია 1.00 ფე-ის 

ნომინალური ღირებულებით) (40,000)         

ძირითადი საშუალებები 2,349,945          

არამატერიალური აქტივები 850          

ინვესტიციები მეკავშირე 

საწარმოებში 107,500          

გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი 4,309          

მარაგი 57,381          

სავაჭრო მოთხოვნები 565,548          

ნაღდი ფული 13,980  დიახ 

ყოველთვის ფასდება ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტებში სამუშაო 

ვალუტაში. 

კოტირებული კომპანიის 

არადაბრუნებად ჩვეულებრივ 

აქციებში განხორციელებული 

ინვესტიცია     4,740          

არაკოტირებული კომპანიის 

არადაბრუნებად 

არაკონვერტირებად აქციებში 

განხორციელებული ინვესტიცია     3,210          
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ფიქსირებულპროცენტიან 

ფიქსირებულვადიან 

ობლიგაციებში 

განხორციელებული ინვესტიცია      5,180          

ინვესტიცია ერთობლივ ფონდში, 

რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული, როგორც 

წილობრივი ინსტრუმენტი 

(წილობრივი ინსტრუმენტებისა და 

სავალო ფასიანი ქაღალდების 

პორტფელი)      4,100          

დეპოზიტი ბანკში (ფიქსირებული 

ვადით  ფიქსირებული 

პროცენტით)     10,000          

დაქირავებულისგან მისაღები 

სასესხო მოთხოვნა  (ფიქსირებული 

ვადით  ფიქსირებული 

პროცენტით)     1,000          

მეკავშირე საწარმოსგან მისაღები 

სასესხო მოთხოვნა (უპროცენტო, 

მოთხოვნისთანავე გადასახდელი. 

გამოსახული უცხოურ ვალუტაში)       4,000          

ბანკის სესხები (ფიქსირებული 

ვადით  ფიქსირებული 

პროცენტით) 

     (110,000)         

დაქირავებულ პირთა სხვა 

გრძელვადიანი გასამრჯელოები     (10,623)         

ვალდებულებები ფინანსურ 

იჯარაზე        (44,624)         

სავაჭრო ვალდებულებები      (392,127)         

გარანტია (ვალდებულება 

გულისხმობს ნებისმიერი 

დაბრუნებული საქონლის 

შეკეთებას ან შეცვლას)        (23,552)         

გადასახდელი ქირა       (1,000)         

გადასახდელი პროცენტი       (2,000)         

მიმდინარე საგადასახადო 

ვალდებულება       (271,648)         

ბანკის ოვერდრაფტი 

(მოთხოვნისთანავე გადასახდელი. 

პროცენტი გადასახდელია 

ცვალებადი საპროცენტო 

განაკვეთით)  (40,110)         

      

ამონაგები  (6,888,545)     

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება  5,178,530      

სხვა შემოსავალი  (63,850)     
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კომერციული დანახარჯები  175,550      

ადმინისტრაციული ხარჯები  810,230      

სხვა დანახარჯები  106,763      

ფინანსური დანახარჯები  26,366      

მოგების გადასახადი  270,250      

დივიდენდები  150,000      

  (0)     

 

მარჯვენა სვეტების გამოყენებით განსაზღვრეთ, თუ რომელი მუხლები ხვდება მე-11 

განყოფილების მოქმედების სფეროში. ასევე განსაზღვრეთ, ის მუხლები, რომლებიც ხვდება მე-

11 განყოფილების მოქმედების სფეროში, რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით თავდაპირველი შეფასების შემდეგ, ამორტიზებული ღირებულებით უნდა შეფასდეს, 

თუ თვითღირებულებიდან გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.  

 

არ გაითვალისწინოთ საცდელი ბალანსის ის ნაწილი, რომელიც სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებას უკავშირდება. რადგან ფულადი სახსრები არის განსაკუთრებული შემთხვევა, 

რომელიც არ შეესაბამება შეფასების სამ კატეგორიას, პასუხი მოცემულია. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 

   

შემდგომი შეფასება მე-11 განყოფილების 

შესაბამისად  

ნაშთი 

20X2 

ფე 

არის მე-11 

განყოფილების 

მოქმედების 

სფეროში? 

რეალური 

ღირებულება 

ამორტიზებულ

ი ღირებულება 

თვითღირებ

ულება 

გაუფასურებ

ის 

გამოკლები

თ 

გაუნაწილებელი 

მოგება პერიოდის 

დასაწყისში 

  (1,961,353) არა. საწარმოს 

საკუთარი 

კაპიტალი. იხ. 22-ე 

განყოფილება 

(11.7(ბ) პუნქტი) 

      

სააქციო კაპიტალი 

(40,000 

ჩვეულებრივი 

აქცია 1.00 ფე-ის 

ნომინალური 

ღირებულებით) 

(40,000) არა. საწარმოს 

საკუთარი 

კაპიტალი. იხ. 22-ე 

განყოფილება 

(11.7(ბ) პუნქტი) 

      

ძირითადი 

საშუალებები 

2,349,945  არა. არ არის 

ფინანსური აქტივი. 

      

არამატერიალური 

აქტივები 

850  არა. არ არის 

ფინანსური აქტივი. 

      

ინვესტიციები 

მეკავშირე 

საწარმოებში 

107,500  არა. იხ. მე-14 

განყოფილება 

(11.7(ა) პუნქტი) 

      

გადავადებული 

საგადასახადო 

აქტივი 

4,309  არა. არ არის 

ფინანსური აქტივი. 

საკანონმდებლოა 

და არა 

სახელშეკრულებო. 

      

მარაგი 57,381  არა. არ არის 

ფინანსური აქტივი. 

      

სავაჭრო 

მოთხოვნები 

565,548   დიახ    √ ფასდება 

მისაღები 

ფულადი 

სახსრების 

არადისკონტირ

ებული 

ღირებულებით, 

(ანუ 

გაუფასურების 

გამოკლებით) 

იმ შემთხვევის 

გარდა, 
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როდესაც 

შეთანხმება 

შინაარსით 

ფინანსურ 

ოპერაციას 

წარმოადგენს 

(იხ. 11.14(ა) 

პუნქტი). 

ნაღდი ფული 13,980   დიახ ყოველთვის ფასდება ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტებში სამუშაო ვალუტაში. 

კოტირებული 

კომპანიის 

არადაბრუნებად 

ჩვეულებრივ 

აქციებში 

განხორციელებულ

ი ინვესტიცია 

    4,740    დიახ  √ აქციები 

საჯაროდ 

იყიდება 

ფასიანი 

ქაღალდების 

ბაზარზე (იხ. 

11.14(გ)(i) 

პუნქტი)   

    

არაკოტირებული 

კომპანიის 

არადაბრუნებად 

არაკონვერტირება

დ აქციებში 

განხორციელებულ

ი ინვესტიცია 

    3,210    დიახ  √ თუ 

რეალური 

ღირებულები

ს საიმედოდ 

შეფასება 

შესაძლებელ

ია 

მიზანშეუწონ

ელი 

დანახარჯები

ს, ან 

ძალისხმევის 

გარეშე 

(11.14(გ)(ii) 

პუნქტი) 

   √ თუ 

რეალური 

ღირებულებ

ის 

საიმედოდ 

შეფასება არ 

არის 

შესაძლებელ

ი 

მიზანშეუწო

ნელი 

დანახარჯებ

ის, ან 

ძალისხმევი

ს გარეშე 

(11.14(გ)(ii) 

პუნქტი) 

ფიქსირებულპროც

ენტიან 

ფიქსირებულვადი

ან ობლიგაციებში 

განხორციელებულ

ი ინვესტიცია   

    5,180  დიახ, თუ 

დავუშვებთ, რომ 

ობლიგაცია 

აკმაყოფილებს 

11.9(ბ)-(დ) 

პუნქტებს  

   √     
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ინვესტიცია 

ერთობლივ 

ფონდში, რომელიც 

არ არის 

კლასიფიცირებულ

ი, როგორც 

წილობრივი 

ინსტრუმენტი 

(წილობრივი 

ინსტრუმენტებისა 

და სავალო 

ფასიანი 

ქაღალდების 

პორტფელი) 

    4,100  არა. არ 

აკმაყოფილებს 11.9 

პუნქტს. მე-12 

განყოფილება.  

      

დეპოზიტი ბანკში 

(ფიქსირებული 

ვადით  

ფიქსირებული 

პროცენტით) 

    10,000  დიახ, თუ 

დავუშვებთ, რომ 

იგი აკმაყოფილებს 

11.9(ბ)-(დ) 

პუნქტებს 

   √     

დაქირავებულისგა

ნ მისაღები 

სასესხო მოთხოვნა 

(ფიქსირებული 

ვადით  

ფიქსირებული 

პროცენტით) 

    1,000  დიახ, თუ 

დავუშვებთ, რომ 

იგი აკმაყოფილებს 

11.9(ბ)-(დ) 

პუნქტებს 

   √     

მეკავშირე 

საწარმოსგან 

მისაღები სასესხო 

მოთხოვნა 

(უპროცენტო, 

მოთხოვნისთანავე 

გადასახდელი. 

გამოსახული 

უცხოურ 

ვალუტაში)   

 

    4,000  დიახ, თუ 

დავუშვებთ, რომ 

იგი აკმაყოფილებს 

11.9(ბ)-(დ) 

პუნქტებს 

      

ბანკის სესხები 

(ფიქსირებული 

ვადით  

ფიქსირებული 

პროცენტით) 

    (110,000) დიახ, თუ 

დავუშვებთ, რომ 

სესხი 

აკმაყოფილებს 

11.9(ბ)-(დ) 

პუნქტებს  

    √     

დაქირავებულ 

პირთა სხვა 

გრძელვადიანი 

გასამრჯელოები 

    (10,623) არა. იხ. 28-ე 

განყოფილება 

(11.7(დ) პუნქტი) 
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ვალდებულებები 

ფინანსურ 

იჯარაზე  

     (44,624) არა. იხ. მე-20 

განყოფილება 

(11.7(გ) პუნქტი) 

      

სავაჭრო 

ვალდებულებები 

     (392,127)  დიახ    √ ფასდება 

გადასახდელი 

ფულადი 

სახსრების 

არადისკონტირ

ებული 

ღირებულებით,

იმ შემთხვევის 

გარდა, 

როდესაც 

შეთანხმება 

შინაარსით 

ფინანსურ 

ოპერაციას 

წარმოადგენს 

(იხ. 11.14(ა) 

პუნქტი). 

  

გარანტია 

(ვალდებულება 

გულისხმობს 

ნებისმიერი 

დაბრუნებული 

საქონლის 

შეკეთებას ან 

შეცვლას) 

      (23,552) არა. არ არის 

ფინანსური 

ვალდებულება. არ 

გამოიწვევს 

ფულადი 

სახსრების/ფინანსუ

რი აქტივების 

მიწოდებას. 

      

გადასახდელი 

ქირა 

      (1,000)  დიახ   √ ფასდება 

გადასახდელი 

ფულადი 

სახსრების 

არადისკონტირ

ებული 

ღირებულებით, 

იმ შემთხვევის 

გარდა, 

როდესაც 

შეთანხმება 

შინაარსით 

ფინანსურ 

ოპერაციას 

წარმოადგენს 

(იხ. 11.14(ა) 

პუნქტი). 
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გადასახდელი 

პროცენტი 

      (2,000)  დიახ    √ ფასდება 

გადასახდელი 

ფულადი 

სახსრების 

არადისკონტირ

ებული 

ღირებულებით, 

თუ 

კრედიტორი არ 

იძლევა 

პროცენტის 

გადახდის 

გადავადების 

შესაძლებლობა 

და აღნიშნული 

გადავადება, 

თავისი არსით, 

არ 

წარმოადგენს 

დაფინანსების 

ოპერაციას 

(იხ.11.14 (ა) 

პუნქტი). 

  

მიმდინარე 

საგადასახადო 

ვალდებულება 

      

(271,648) 

არა. არ არის 

ფინანსური 

ვალდებულება.  

საკანონმდებლოა 

და არა 

სახელშეკრულებო. 

      

ბანკის 

ოვერდრაფტი 

(მოთხოვნისთანავე 

გადასახდელი. 

პროცენტი 

გადასახდელია 

ცვალებადი 

საპროცენტო 

განაკვეთით) 

 (40,110) დიახ, თუ 

დავუშვებთ, რომ 

იგი აკმაყოფილებს 

11.9(ბ)-(დ) 

პუნქტებს 

   √ რადგან 

ოვერდრაფტი 

გადასახდელია 

მოთხოვნისთან

ავე, 

გადასახდელი 

თანხის 

დისკონტირება 

არ ხდება. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ შემდეგი სესხები გასცა სხვა მხარეებზე:  

 დაქირავებულ პირზე გაცემული სესხი: დაქირავებულ პირზე გაცემული ხუთწლიანი 

სესხი 500 ფე-ის ოდენობით. თუმცა, სესხი წინასწარ გადახდის შესაძლებლობას იძლევა და 

A საწარმო მოელის, რომ დაქირავებული პირი სრულად დაფარავს სესხს 20X2 წლის 31 

დეკემბერს.  პროცენტი ირიცხება ფიქსირებული განაკვეთით, წელიწადში ძირი თანხის 

4%-ის ოდენობით. პროცენტი ყოველწლიურად, პერიოდის ბოლოს არის გადასახდელი 

საწარმოსთვის. საბაზრო განაკვეთი მსგავს ხუთწლიან სესხებზე ამ პირისთვის 7%-ს 

შეადგენს.  

 მეკავშირე საწარმოზე გაცემული სესხი: მეკავშირე საწარმოზე გაცემული ოთხწლიანი 

სესხი 5,000 ფე-ის ოდენობით. პროცენტი ირიცხება ფიქსირებული განაკვეთით, 

წელიწადში ძირი თანხის 5%-ის ოდენობით. პროცენტი ყოველწლიურად, პერიოდის 

ბოლოს არის გადასახდელი საწარმოსთვის. საბაზრო განაკვეთი მსგავს ოთხწლიან 

სესხებზე მეკავშირე საწარმოსთვის 5%-ს შეადგენს. 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს ბანკმა A საწარმოზე გასცა შემდეგი სესხები: 

 სამწლიანი ფიქსირებულგანაკვეთიანი ბანკის სესხი: სამწლიანი სესხი 10,000 ფე-ის 

ოდენობით. პროცენტი ირიცხება 6%-იანი ფიქსირებული განაკვეთით. პროცენტი 

გადასახდელია ყოველწლიურად, პერიოდის ბოლოს. საბაზრო განაკვეთი მსგავს სამწლიან 

სესხებზე წელიწადში 6%-ს შეადგენს. ბანკმა საწარმოს დააკისრა ადმინისტრაციული 

ხარჯები 100 ფე-ის ოდენობით.  

 ოვერდრაფტი: ოვერდრაფტის ლიმიტი 2,000 ფე-მდე 6 წლის ვადით. პროცენტი ირიცხება  

EURIBOR-ს პლუს 250 ერთეულის ოდენობით. პროცენტი ყოველწლიურად, პერიოდის 

ბოლოს ემატება ოვერდრაფტს, მაგრამ გადახდა გადავადებულია ოვერდრაფტის 

დაფარვამდე. საბაზრო განაკვეთი მსგავს ოვერდრაფტებზე არის EURIBOR-ს პლუს 250 

ერთეული. ოვერდრაფტი დაფარვადია მოთხოვნისთანავე.  წლის 1-ელ იანვარს 

ათვისებული იქნა 500 ფე ნედლეულის შესაძენად, რამაც შექმნა ოვერდრაფტი აღნიშნულ 

თანხაზე.  

 ბანკის ოვერდრაფტი და ფიქსირებულგანაკვეთიანი სესხი უზრუნველყოფილია საწარმოს 

მიწასა და შენობა-ნაგებობებზე მცოცავი გირავნობის უფლებით, რომლებიც საწარმოს 

საკუთრებაშია 56,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებით 20X2 წლის 31 დეკემბერს (42,000 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს). 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმოს უკვე აქვს ხუთწლიანი სესხი 5,000 ფე-ის ოდენობით. 

პროცენტი ირიცხება EURIBOR-ს პლუს 200 ერთეულის ოდენობით.  საბაზრო განაკვეთი მსგავს 

სესხებზე შეადგენს EURIBOR-ს პლუს 200 ერთეული. პროცენტი გადასახდელია 

ყოველწლიურად, პერიოდის ბოლოს და საწარმო მას დაუყოვნებლივ იხდის ფულადი 

სახსრებით, როდესაც გადახდის ვადა დგება. სესხი გაფორმდა 20X0 წლის 1-ელ იანვარს.  

20X1 წელს მეკავშირე საწარმოს მოულოდნელად შეექმნა ფინანსური სიძნელეები, რაც 

გამოწვეული იყო მეკავშირე საწარმოს ერთ-ერთი ძირითადი პროდუქტის მოხმარების 

შედეგად ჯანმრთელობის საფრთხის შექმნით. 20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმო და 

მეკავშირე საწარმო შეთანხმდნენ სესხის პირობების რესტრუქტურიზაციაზე. 20X1 წლისთვის 

დარიცხული პროცენტი არ იქნა გადახდილი. 20X2 და 20X3 წლებში არ მოხდება პროცენტის 

დარიცხვა, ხოლო სესხის ვადა გაგრძელდება 20X7 წლამდე. შესაბამისად, მთლიანი ძირი თანხა 

გადასახდელია 20X7 წლის 31 დეკემბერს. პროცენტი, წლიური 5%-ის ოდენობით, 

გადასახდელი იქნება 20X4–20X7 წლებში. 
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20X1 წელს საწარმომ ნედლეულის შესაძენად ოვერდრაფტის ლიმიტიდან დამატებით აითვისა 

400 ფე და გასწია საპროცენტო დანახარჯები 44 ფე-ის ოდენობით ოვერდრაფტზე, რის 

შედეგადაც დაუფარავმა ნაშთმა 944 ფე შეადგინა წლის ბოლოს.  

20X2 წელს საწარმომ ნედლეულის შესაძენად ოვერდრაფტის ლიმიტიდან დამატებით აითვისა 

300 ფე. 20X2 წელს ოვერდრაფტზე გაწეულია 55ფე-ის ოდენობით პროცენტი. 

20X1 წლის განმავლობაში EURIBOR საშუალო შეწონილ 3%-ს შეადგენს, ხოლო 20X2 წელს იგი 

საშუალო შეწონილი 2.5%-ია. 

 

 

 

ნაწილი A 

მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები, რათა ასახოთ ორი სასესხო მოთხოვნა და ორი სასესხო 

ვალდებულება 20X1 წლის 1-ელ იანვარს  (ანუ, თავდაპირველი აღიარება).  

 

ნაწილი B 

მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები ჟურნალში, რათა აღრიცხოთ ყველა ზემოხსენებული 

სასესხო მოთხოვნა და ვალდებულება 20X1 და 20X2 წლის განმავლობაში და განსაზღვრეთ მათი 

საბალანსო ღირებულებები წლის ბოლოს 20X1 31 დეკემბერს და წლის ბოლოს 20X2 31 

დეკემბერს. 

 

ნაწილი C 

მოამზადეთ განმარტებითი შენიშვნები, რომლებიც აკმაყოფილებს მე-11 განყოფილების 

განმარტებით შენიშნებში გასამჟღავნებელი ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნებს ყველა სასესხო 

მოთხოვნისა და ვალდებულებისთვის, როგორც ისინი შეიძლება იქნეს წარდგენილი ფინანსურ 

ანგარიშგებებში 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (საჭიროების შეთხვევაში 

20X1 წლის შესადარის მონაცემებთან ერთად).  
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი — ნაწილი A 

 

(1) დაქირავებულ პირზე გაცემული სესხი (ფინანსური აქტივი) 

სესხი აისახება დღევანდელი ღირებულებით - 472.88(ა)ფე-ით, რომელიც დისკონტირებულია საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთით - 7%-ით. გამოიყენება მოსალოდნელი ფულადი ნაკადები (ორწლიანი პერიოდის 

განმავლობაში) და არა სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადები (სრული ხუთწლიანი ვადის განმავლობაში). 

სხვაობა დაქირავებულ პირზე გაცემული ფულადი სახსრების ოდენობასა (500 ფე) და იმ ოდენობას შორის, 

რომლითაც შეფასებულია სესხი თავდაპირველი აღიარებისას (472.88 ფე) შეადგენს 27.12 ფე-ს. 27.12 ფე სხვაობა 

აღირიცხება, როგორც დაქირავებული პირის ხელფასი, 28-ე განყოფილების - „დაქირავებულ პირთა 
გასამრჯელოები“ - შესაბამისად. მისი აღიარება დაუყოვნებლივ ხდება მოგებაში ან ზარალში ან მოხდება მისი 

გადავადება, იქიდან გამომდინარე, არის თუ არა დამატებითი მომსახურების პირობები, რომელიც უნდა 

დააკმაყოფილოს დაქირავებულმა პირმა სესხთან დაკავშირებით.   

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (თავდაპირველი აღიარება) კეთდება შემდეგი საჟურნალო გატარებები: 
 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 472.88 ფე    

დბ დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი 

(მოგება ან ზარალი) ან დაქირავებულ პირთა 

ავანსის სახით გადახდილი გასამრჯელოები 

(აქტივი) 

 

27.12 ფე 

   

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   500  ფე 

დაქირავებულ პირზე გაცემული სესხის აღიარება. 
 

(ა) დაქირავებულ პირზე გაცემული სესხის დღევანდელი ღირებულების გამოთვლა 7%-იანი საბაზრო 

განაკვეთით: 

 

წელი 

მისაღები ფულადი 

სახსრები (ა) 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი  (7%) 

(ბ) 

დღევანდელი 

ღირებულება (ა)x(ბ) 

20X1 20 0.9346             18.69  

20X2 520 0.8734           454.19  

  სულ 472.88  

    
 

(2) მეკავშირე საწარმოზე გაცემული სესხი (ფინანსური აქტივი) 

რადგან პროცენტი მისაღებია საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით - 5%-ით, საწარმო თავდაპირველად ასახავს 

სასესხო მოთხოვნას გარიგების ფასით (5,000(ბ)ფე).  
 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (თავდაპირველი აღიარება) კეთდება შემდეგი საჟურნალო გატარებები: 
 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 5,000ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   5,000 ფე 

მეკავშირე საწარმოზე გაცემული სესხის აღიარება. 

 

რადგან სესხს პროცენტი ერიცხება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით, მეკავშირე საწარმოსგან მისაღები 

ფულადი სახსრების დღევანდელი ღირებულება იქნება 5,000 ფე-ის ტოლი. 

(ბ) მეკავშირე საწარმოდან მისაღები ფულადი სახსრების დღევანდელი ღირებულების გამოთვლა საბაზრო 

განაკვეთით - 5%-ით: 
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წელი 

მისაღები ფულადი 

სახსრები (ა) 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი  (5%) 

(ა) 

დღევანდელი 

ღირებულება  

(ა)x(ბ) 

20X1 250 0.9524 238.09 

20X2 250 0.9070 226.76 

20X3 250 0.8638 215.96 

20X4 5,250 0.8227 4,319.19 

                  სულ    5,000.00 
 

(3) სამწლიანი ფიქსირებულგანაკვეთიანი ბანკის სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 

რადგან პროცენტი გადასახდელია საბაზრო განაკვეთით - 6%-ით, საწარმო თავდაპირველად ასახავს სასესხო 

მოთხოვნას გარიგების ფასით (10,000(c)ფე) მინუს გარიგების საზღაური -100 ფე.  შესაბამისად, 20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს სესხი აღიარებული იქნება 9,900 ფე-ად. 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (თავდაპირველი აღიარება) კეთდება შემდეგი საჟურნალო გატარებები: 
 

სესხი 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 10,000 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   10,000  ფე 

ფულადი სახსრების მიღების და სესხის დაფარვის ვალდებულების აღიარება. 
 

გარიგების საზღაური 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 100 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   100  ფე 

სესხის აღებასთან დაკავშირებული დანახარჯების აღიარება. 

 

რადგან სესხზე პროცენტი ირიცხება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით, ბანკისთვის გადასახდელი ფულადი 

სახსრების დღევანდელი ღირებულება გარიგების ფასის - 10,000 ფე-ის ტოლი იქნება 

(გ) ბანკისთვის 6%-იანი საბაზრო განაკვეთით გადასახდელი ფულადი სახსრების დღევანდელი ღირებულების 

გამოთვლა: 
 

 

წელი 

გადასახდელი 

ფულადი სახსრები 

(ა) 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი (6%) 

(ბ) 

დღევანდელი 

ღირებულება  

(ა)x(ბ) 

20X1 600  0.9434           566.04  

20X2                600  0.8900           534.00  

20X3                10,600  0.8396        8,899.96  

                   სულ   10,000.00 

 

(4) ოვერდრაფტი (ფინანსური ვალდებულება) 

რადგან ოვერდრაფტი დაფარვადია  მოთხოვნისთანავე, საწარმომ უნდა აღიაროს არადისკონტირებული 

გადასახდელი ოდენობა - 500 ფე.  
 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (თავდაპირველი აღიარება) კეთდება შემდეგი საჟურნალო გატარებები: 
 

დბ მარაგები (აქტივი) 500 ფე    
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 კრ ოვერდრაფტი (ფინანსური ვალდებულება)   500  ფე 

მარაგის შეძენის აღიარება. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი — ნაწილი B 

 

(1) დაქირავებულ პირზე გაცემული სესხი 

საჟურნალო გატარებები 20X1 წელს, თავდაპირველი აღიარების გარდა, არის: 

 

საპროცენტო მოთხოვნა 

დბ სესხი (ფინანსური აქტივი) 33.10 (დ)ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი — საპროცენტო 

შემოსავლები 

  33.10 ფე 

პერიოდის საპროცენტო შემოსავლების აღიარება.. 
 

საპროცენტო მოთხოვნა 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 20 (დ)ფე   

 კრ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი)   20 ფე 

ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დაქირავებული პირისგან მისაღებ სასესხო მოთხოვნას აქვს საბალანსო ღირებულება 

485.98(დ)ფე-ის ოდენობით. 

თუ დავუშვებთ, რომ დაქირავებული პირი დაფარავს სესხს, როგორც მოსალოდნელია, 20X2 წლის 31 

დეკემბერს, 20X2 წელს გაკეთდება შემდეგი საჟურნალო გატარებები: 

 

საპროცენტო მოთხოვნა 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 34.02 (დ)ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი — საპროცენტო 

შემოსავლები 

  34.02 ფე 

პერიოდის საპროცენტო შემოსავლების აღიარება. 
 

მიღებული ფულადი სახსრები 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 520 (დ)ფე   

 კრ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი)   520 ფე 

ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს დაქირავებული პირისგან მისაღებ სასესხო მოთხოვნას აქვს საბალანსო ღირებულება  

0(დ)ფე (ანუ, ხდება სასესხო მოთხოვნის აღიარების შეწყვეტა, რადგან მისგან მისაღები ფულადი სახსრების 

სახელშეკრულებო უფლებები მთლიანად დაფარულია დაქირავებული პირის მიერ 20X2 წლის 31 დეკემბერს). 

(დ) ამორტიზებული ღირებულების გაანგარიშება შემდეგნაირად ხდება: 

წელი  

საბალანსო 

ღირებულება 1-

ელ იანვარს 

(ა) 

პროცენტი 7%* 

(ბ) 

ფულადი 

სახსრები

ს მიღება 

(გ) 

საბალანსო 

ღირებულება 

31 დეკემბერს 

(ა)+(ბ)+(გ) 

20X1 472.88 33.10 (20)           485.98 

20X2 485.98 34.02 (520)                   –    
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* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია  7%. ამ განაკვეთით ხდება სასესხო მოთხოვნასთან 

დაკავშირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო 

ღირებულებამდე - 472.88. ფე-მდე. 

 

(2) მეკავშირე საწარმოზე გაცემული სესხი 

მეკავშირე საწარმოს ფინანსური სირთულე და მასთან დაკავშირებული რესტრუქტურიზაცია არის 

ინდიკატორები, რომ სასესხო მოთხოვნა გაუფასურებულია. გაუფასურების ზარალი არის სხვაობა სასესხო 

მოთხოვნის საბალანსო ღირებულებასა და შეფასებული მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელ 

ღირებულებას შორის, რომელიც დისკონტირებულია აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთით - 5%-ით(ე) , რაც გამოთვლილია 20X1 წლის 31 დეკემბერს.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს სასესხო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულებაა 5,250 ფე (5,000(ე)ფე პლუს 20X1 წელს, 

როგორც მოსალოდნელი იყო, გადაუხდელი პროცენტი - 250 ფე). 

რესტრუქტურიზაციის გამო, 20X1 წლის 31 დეკემბერს აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთით - 5%-ით დისკონტირებული შესწორებული შეფასებული (სავარაუდო) ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულება არის 4,535.15ფე(ვ). 

შესაბამისად, ხდება გაუფასურების ზარალის - 714.85 ფე-ის (ანუ, 5,250 ფე-ს გამოკლებული 4,535.15 ფე) 

აღიარება მოგებაში ან ზარალში 20X1 წლისთვის.  

საჟურნალო გატარებები 20X1 წელს, თავდაპირველი აღიარების გარდა, არის: 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 250 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი — საპროცენტო 

შემოსავლები 

  250 ფე 

20X1 წელს მიღებული პროცენტის ასახვა. 

      

დბ მოგება ან ზარალი - გაუფასურების ზარალი 714.85 ფე   

 კრ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი)   714.85 ფე 

სასესხო მოთხოვნის (კაპიტალი და პროცენტი) გაუფასურების აღიარება ანაზღაურებად 

ღირებულებამდე - 4,535.15 ფე-მდე 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 
 

საჟურნალო გატარებები 20X2 წელს არის: 

დბ სასესხო მოთხოვნა (ფინანსური აქტივი) 226.76 (ზ)ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი — საპროცენტო 

შემოსავლები 

  226.76 ფე 

20X2 წელს მიღებული პროცენტის ასახვა. 

 

20X2 წელს არ ხდება ფულადი სახსრების გადახდა.  20X2 წლის 31 დეკემბერს მეკავშირე საწარმოსგან მისაღები 

სასესხო მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება შეადგენს 4,761.91 ფე-ს(ზ): 

(ე)თავდაპირველი ამორტიზებული ღირებულების გამოთვლა 20X1 წლის 1-ელ იანვარს არის: 

 

 

წელი 

საბალანსო 

ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 5%* ფულადი 

სახსრების 

მიღება 

საბალანსო 

ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1         5,000     250 (250)        5,000 

20X2         5,000     250 (250)        5,000  

20X3         5,000     250 (250)        5,000 

20X4         5,000      250  (5,250) –    
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* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია  5%. ამ განაკვეთით ხდება სასესხო მოთხოვნასთან დაკავშირებული 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე - 5,000 

ფე-მდე 

 

 

 

 

 

 

(ვ) მომავალი შეფასებული ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება, რომელიც 

დისკონტირებულია აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით - 5%-ით 4,535.15 ფე-ს 

შეადგენს (იხ. ქვემოთ მოცემული გამოთვლები): 

წელი  

მისაღები 

ფულადი 

სახსრები 

თავდაპირველი 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი  (5%) 

დღევანდელი 

ღირებულება 

20X2 – 0.9524 – 

20X3 – 0.9070 – 

20X4                250.00  0.8638          215.96  

20X5                250.00 0.8227          205.68  

20X6                250.00  0.7835          195.88  

20X7             5,250.00  0.7462       3,917.63  

  სულ 4,535.15 

(ზ) შესწორებული ამორტიზებული ღირებულების გაანგარიშება 20X2 წლის 1-ელ ინავარს არის: 

წელი  

საბალანსო 

ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 

5%* 

ფულადი 

სახსრების 

მიღება 

საბალანსო 

ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X2         4,535.15       226.76  –      4,761.91  

20X3         4,761.91       238.09  –        5,000.00  

20X4         5,000.00       250.00      (250.00)        5,000.00  

20X5         5,000.00       250.00      (250.00)        5,000.00  

20X6         5,000.00       250.00      (250.00)        5,000.00  

20X7         5,000.00       250.00   (5,250.00)                   –    

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია  5%. ამ განაკვეთით ხდება სასესხო მოთხოვნასთან 

დაკავშირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება თავდაპირველ 

საბალანსო ღირებულებამდე - 4,535.15 ფე-მდე 

(3) სამწლიანი ფიქსირებულგანაკვეთიანი ბანკის სესხი 

საჟურნალო გატარებები 20X1 წელს, თავდაპირველი აღიარების გარდა, არის: 

საპროცენტო ხარჯები 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 631.30 (თ)ფე   

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   631.30 ფე 

20X1 წელს დარიცხული საპროცენტო ხარჯების ასახვა. 
 

გადასახდელი ფულადი სახსრები 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 600 (თ)ფე   
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 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   600 ფე 

ფინანსური ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 
 

20X1 წლის 31 დეკემბერს სესხს აქვს საბალანსო ღირებულება 9,931.30ფე(თ)
. 

 

საჟურნალო გატარებები 20X2 წელს: 

საპროცენტო ხარჯები 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 633.29 (თ)ფე   

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   633.29 ფე 

20X2 წელს დარიცხული საპროცენტო ხარჯების ასახვა. 
 

გადასახდელი ფულადი სახსრები 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 600 (თ)ფე   

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   600 ფე 

ფინანსური ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს სესხს აქვს საბალანსო ღირებულება 9,964.59ფე(თ)
. 

(h)ამორტიზებული ღირებულება შემდეგნაირად უნდა იქნეს გამოთვლილი: 

 

წელი  

საბალანსო 

ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

პროცენტი 

6.377%*  

ფულადი 

სახსრების გასვლა 

საბალანსო 

ღირებულება 31 

დეკემბერს 

20X1         9,900.00       631.30          (600.00)        9,931.30  

20X2         9,931.30       633.29          (600.00)        9,964.59  

20X3         9,964.59       635.41     (10,600.00)                   –    

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია  6.377% (დამრგვალებული). ამ განაკვეთით ხდება სასესხო 

მოთხოვნასთან დაკავშირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება 

თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე - 9,900 ფე-მდე 

(4) ოვერდრაფტი 

საჟურნალო გატარებები 20X1 წელს, თავდაპირველი აღიარების გარდა, არის: 

შესყიდვები 

დბ მარაგები (აქტივი) 400 ფე   

 კრ ოვერდრაფტი (ფინანსური ვალდებულება)   400 ფე 

მარაგების შესყიდვის აღიარება. 

 

საპროცენტო ხარჯები 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 44 ფე   

 კრ ოვერდრაფტი (ფინანსური ვალდებულება)   44 ფე 

20X1 წელს დარიცხული საპროცენტო ხარჯის აღიარება. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს ოვერდრაფტის საბალანსო ღირებულებაა 944 ფე (ანუ, 500 ფე + 400ფე + 44 ფე).           

არ ხდება ოვერდრაფტის დისკონტირება, რადგან იგი გადასახდელია მოთხოვნისთანავე. 

საჟურნალო გატარებები 20X2 წელს არის: 

შესყიდვები 

დბ მარაგები (აქტივი) 300ფე    

 კრ ოვერდრაფტი (ფინანსური ვალდებულება)   300 ფე 
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მარაგების შესყიდვის აღიარება. 

 

საპროცენტო ხარჯები 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 55 ფე   

 კრ ოვერდრაფტი (ფინანსური ვალდებულება)   55 ფე 

20X2 წელს დარიცხული საპროცენტო ხარჯების ასახვა. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს ოვერდრაფტის საბალანსო ღირებულებაა 1,299ფე (ანუ, 944 ფე + 300 ფე + 55 ფე). არ 

ხდება ოვერდრაფტის დისკონტირება, რადგან იგი გადასახდელია მოთხოვნისთანავე. 

 

(5) ბანკის სესხი ცვალებადი განაკვეთით 

რადგან ამ ტიპის სესხებზე პროცენტი გადასახდელია საბაზრო განაკვეთით, 20X0 წლის 1-ელ იანვარს საწარმო 

ასახავს სესხს გარიგების ფასით - 5,000 ფე-ით, რადგან გარიგების ფასი უახლოვდება საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთით დისკონტირებული მომავალი გადახდების დღევანდელ ღირებულებას. 

საჟურნალო გატარებები 20X1 წელს, თავდაპირველი აღიარების გარდა, არის: 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო 

ხარჯები 

250ფე                       

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური 

აქტივი) 

  250 ფე 

20X1წელს დარიცხული საპროცენტო ხარჯების ასახვა (ანუ, 5,000ფე × 5%(ი)). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს სესხს აქვს საბალანსო ღირებულება 5,000 ფე. სესხის თავდაპირველი აღიარება 

ხდება 5,000 ფე-ად, რომელიც ინსტრუმენტის ვადის გასვლისას გადასახდელი ძირი თანხის ტოლია. 

შესაბამისად, სამომავლო საპროცენტო გადასახდელების ხელახალი შეფასება მნიშვნელოვან გავლენას არ 

ახდენს სესხის საბალანსო ღირებულებაზე (იხ. 11.19 პუნქტი). სესხის მთელი ვადის განმავლობაში ფულადი 

ნაკადები მუდმივად შეიცვლება EURIBOR-ის ცვალებადობასთან ერთად. თუმცა, რადგან ამ ტიპის სესხებზე 

პროცენტი ირიცხება საბაზრო განაკვეთით, იმ შემთხვევაში, თუ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 

განისაზღვრება EURIBOR-ს პლუს 200 საბაზისო ერთეული, იგი ყოველთვის ზუსტად მოახდენს შეფასებული 

მომავალი ფულადი ნაკადების დისკონტირებას სესხის დარჩენილი ვადის განმავლობაში 5,000 ფე-მდე.  

შესაბამისად, სესხის საბალანსო ღირებულება ოთხი წლის მანძილზე 5,000 ფე-ს შეადგენს.   

 

საჟურნალო გატარებები 20X2 წელს არის: 

დბ მოგება ან ზარალი -  საპროცენტო ხარჯები 225ფე                             

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   225 ფე 

20X2წელს დარიცხული საპროცენტო ხარჯის აღიარება. (ანუ, 5,000ფე × 4.5%(კ)). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს სესხის საბალანსო ღირებულებაა 5,000ფე. 
(ი) 20X1 წლის განმავლობაში EURIBOR საშუალო შეწონილი 3%-ია, შესაბამისად, საშუალო შეწონილი 

პროცენტი სესხზე 5%-ს შეადგენს (ანუ 3%-ს პლუს 200 საბაზისო ერთეული)  
(კ) 20X2 წლის განმავლობაში EURIBOR საშუალო შეწონილი 2,5%-ია, შესაბამისად, საშუალო შეწონილი 

პროცენტი სესხზე 4,5%-ს შეადგენს (ანუ 2,5%-ს პლუს 200 საბაზისო ერთეული)  
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სიტუაციური მაგალითი პასუხი — ნაწილი C 

 

[ამონარიდი] A საწარმოს ჯგუფის განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის  

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ფინანსური ინსტრუმენტები 

A საწარმო ახდენს ფინანსური ინსტრუმენტების ბუღალტრულ აღრიცხვას და ანგარიშგებას მსს 
ფასს სტანდარტის როგორც მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“, 

ასევე მე-12 განყოფილების „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ - 

დებულებების შესაბამისად. მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში და წარდგენილ წინა 

შესადრის პერიოდში, საწარმოს ყველა აქტივი და ფინანსური ვალდებულება აკმაყოფილებდა 

მე-11 განყოფილების შესაბამისად აღრიცხვის კრიტერიუმებს.  

სასესხო მოთხოვნა 

A საწარმო ზოგჯერ გასცემს სესხს მეკავშირე საწარმოებზე ან დაქირავებულ პირებზე. სასესხო 

მოთხოვნები თავდაპირველად ფასდება გარიგების ფასით პლუს გარიგების დანახარჯები, იმ 

შემთხვევაში, თუ დარიცხული პროცენტი შეესაბამება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთს.    

თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ დაქირავებულს ან მეკავშირე საწარმოს არ მოეთხოვება პროცენტის 

გადახდა საბაზრო განაკვეთით, სესხის თავდაპირველი შეფასება ხდება საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთით დისკონტირებული მომავალი გადახდების დღევანდელი ღირებულებით.  

შესაბამისად, ასეთი სესხები ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით. საპროცენტო შემოსავლები აისახება სხვა შემოსავალში.   

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გადაიხედება სასესხო მოთხოვნების საბალანსო 

ღირებულებები, რათა განსაზღვროს, არსებობს თუ არა გაუფასურების რაიმე ობიექტური 

მტკიცებულება. იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება, 

ტარდება გაუფასურების ტესტი და, გაუფასურების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ხდება 

გაუფასურების ზარალის აღიარება მოგებაში ან ზარალში, სასესხო მოთხოვნის საბალანსო 

ღირებულების შესაბამის შემცირებასთან ერთად. 

ბანკის სესხები 

ნასესხები სახსრები თავდაპირველად ფასდება გარიგების ფასით, გარიგების დანახარჯების 

გამოკლებით. შემდგომში, ასეთი ნასესხები სახსრები ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. საპროცენტო ხარჯების აღიარება ხდება 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით და აისახება ფინანსურ დანახარჯებში.   

ოვერდრაფტი 

ოვერდრაფტი სრულად დაფარვადია მოთხოვნისთანავე, ამიტომ თავდაპირველად და 

შემდგომში ფასდება ნომინალური ღირებულებით (ანუ, სესხის ძირი თანხით საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს). 

 

 

შენიშვნა 8 სხვა შემოსავალი 

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  
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საპროცენტო შემოსავლები(რ) 261  283  

 

შენიშვნა 9 ფინანსური დანახარჯები 

 

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  

ბანკის ოვერდრაფტის და სესხის პროცენტი (ს) 913  925  

 

შენიშვნა 10 წლიური მოგება  

 

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  

მეკავშირე საწარმოზე გაცემული სესხის გაუფასურება –  715  

 

განმარტებითი შენიშვნა 14 ფინანსური აქტივების და ფინანსური ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებები 

A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბერს 

    Note     20X2     სულ 20X1      სულ 

  ფე ფე 

ფინანსური აქტივები    

ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში  X X 

სასესხო მოთხოვნები 25 4,762 5,021 

სავაჭრო მოთხოვნები  X X 

სულ  X X 

ფინანსური ვალდებულებები    

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  X X 

ოვერდრაფტი 26 1,299 944 

ბანკის სესხები 26 14,965 14,931 

სულ  X X 
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შენიშვნა 25 სასესხო მოთხოვნები 

 

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  

დაქირავებულ პირზე გაცემული სესხი –  486  

მეკავშირე საწარმოზე გაცემული სესხი 4,762  4,535  

სულ 4,762  5,021  

მეკავშირე საწარმოს სესხი სრულად არის დასაფარი 20X7 წელს. პროცენტი ირიცხება ძირი 

თანხის 5%-ის ოდენობით 20X4 წლიდან 20X7 წლამდე. საწარმომ მეკავშირე საწარმოზე გასცა 

უპროცენტო სესხი 20X4 წლამდე. 20X1 წლის 31 დეკემბერს, მეკავშირე საწარმოს 

მოულოდნელი ფინანსური სირთულეების გამო, მოხდა სესხის პირობების 

რესტრუქტურიზაცია. რესტრუქტურიზაციამდე  პროცენტი გადასახდელი იყო წლიური 5%-

ის ოდენობით, ხოლო სესხი სრულად დასაფარი იყო 20X4 წლის 31 დეკემბერს. 

 

განმარტებითი შენიშვნა 26 ბანკის ოვერდრაფტები და სესხები 

 

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  

ბანკის ოვერდრაფტი      1,299  944  

ბანკის სესხი ფიქსირებული განაკვეთით 9,965  9,931  

ბანკის სესხი ცვალებადი განაკვეთით 5,000  5,000  

სულ 16,264  15,875  

ბანკის ოვერდრაფტი დაფარვადია მოთხოვნისთანავე. ბანკის ოვერდრაფტზე გადასახდელი 

პროცენტი შეადგენს EURIBOR-ს პლუს 250 ერთეულს. ოვერდრაფტის ლიმიტი არის 2,000ფე და 

ნებისმიერი გადასახდელი დარჩენილი თანხა სრულად უნდა დაიფაროს 20X6 წლის 31 

დეკემბრისთვის. 

ბანკის სესხი ფიქსირებული განაკვეთით სრულად უნდა დაიფაროს 20X3 წლის 31 დეკემბერს.  

პროცენტის გადახდა უნდა მოხდეს პერიოდის ბოლოს ძირი თანხის 6%-ის ოდენობით (20X1: 

6%).  

ბანკის ოვერდრაფტი და ფიქსირებულგანაკვეთიანი სესხი უზრუნველყოფილია საწარმოს 

მიწასა და შენობა-ნაგებობებზე მცოცავი გირავნობის უფლებით, რომლებიც საწარმოს 

საკუთრებაშია 56,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებით 20X2 წლის 31 დეკემბერს (42,000 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს). 

ცვალებადგანაკვეთიანი სესხის სრულად დაფარვა უნდა მოხდეს 20X4 წლის 31 დეკემბერს.  

გადასახდელი პროცენტი შეადგენს EURIBOR-ს პლუს 200 ერთეული (20X1: EURIBOR პლუს 200 

ერთეული).   

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა-განმარტებები არ წარმოადგენს წინამდებარე სიტუაციური მაგალითის 

პასუხის ნაწილს: 

(რ)  დაქირავებულ პირზე გაცემული სესხისა და მეკავშირე საწარმოზე გაცემული სესხის საპროცენტო შემოსავლები: 
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20X1:  33.10ფე + 250ფე = 283.10ფე 

20X2:  34.02ფე + 226.76ფე = 260.78ფე 

(ს)  ფინანსური დანახარჯები: 

20X1: 631.30ფე + 44ფე + 250ფე = 925.30ფე 

20X2: 633.29ფე + 55ფე + 225ფე = 913.29ფე 

 

 


